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Abstract

IBN HISHAM’S METHOD IN SHARH SHUTHUR AL-THAHAB
BY

Haroon M. B. Al – Rababi’ah
Supervisor

Dr. Mahmood Al – Hadid

This thesis tackles Ibn Hisham’s method in his well-known book
on Arabic grammar (SHARH SHUTHUR AL-THAHAB).

This thesis also aims at investigating Ibn Hisham’s grammatical style
in handling the various cases of Arabic grammar, which indeed based upon
simplifying such cases.

Many modern scholars notice that this book aims at teaching students
Arabic grammar in understandable way.

This study consists of: an introduction, three chapters, and a
conclusion.

The introduction aims at identifying the life and certain works of Ibn
Hisham.

The first chapter tackles the sources of grammatical evidences: the
holy Qur’an, the sayings of the prophet (i. e. al-Hadith al-Sharif), and Arab
poetry and prose. In addition to these, chapter one investigates the
(Agreements) of Arab grammarian on certain grammatical issues (Ijma’),
and the Analogy used by grammarians to establish their grammatical rules
(Qyias).

Second chapter tackles certain grammatical cases such as:
grammatical terms, interpretation of grammar (ta’wil), inflection
(I’rab), and investigating other grammarians ideas.

Chapter three evaluates grammatical method of Ibn Hisham.
The conclusion summarizes the ideas of the researcher as it appears

inside the thesis.
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الرحمنربللهالحمد ، مالكالعالمين ، والصالةيومالرحيم ، علىوالسالمالدين

والمرسلوخاتماللهرسول ، وعىرحمةالنبيين ، وبعدأجمعينوأصحابهآلهللعالمين ،:

بهذاوهو(1))الذهبشذورشرح(كتابهفياألنصاريهشامابنمنهج(فيبحثفهذا

مايخفىوالمنهجيةخصوصيةتمثلكانتأمإليهاأُسِبَقسواٌءلديهالمنهجيةالقضايايتناول

فهومن)الذهبشذورشرح(فيهشامابنمنهجلدراسة ، شرح(لتقريبمحاولةأوًالفوائد

منجملةإلىلفتهمخاللمندقيقًافهمًافهمهمنيتمكنواحتىالطالبإلى)الذهبشذور

فيالبحثهذامنيستفادأنآملكما.األهميةفيغايةتعدالتيالكتابفيالمنهجيةالقضايا

عنالبحثهذايكشفأنآملكما.النفوسإلىقريببأسلوبوعرضهالنحوتسهيلمجال

هشامفابن.الميادينمختلففيالسبققصبأحرزواالذيناألجالءعلمائناعبقريةمنشيء

تدلالتيالمنهجيةالقضايامنعددًا)الذهبشذورشرح(فيادّخرقدالبحثفيسيتضحكما

وسعةعمقعلى ، والفهمه ، عنلنايكشف)هشامابنمنهج(فيالبحثأّنننساطالعه

فقدإلىبحاجةزالتماهامةقضايا ، كتابهفيهامةقضاياإلىيشيرهشامابنكانالبحث

أدلَّوال.واٍفبشكلويبحثهايتابعهامنإلىبحاجةتبقىأنهاغيراالهتماممنشيئًاويوليها

الذينحلةأحمدمحمودللدكتور)هشامابنعندالكالمتأليفصور(كتابمنأقولماعلى

نحلةالدكتورفقامالكالمعليهايأتيالتيالصورعنهشامابنأوردهاواحدةقضيةعلىيتكئ

الدكتوريقول.وضعهاالتيالصورعلىبناًءالنحويةالقضايارتبثمالصوربقيةباستقصاء

أماعبدالدينمحييمحمدتحقيقأقصدفإننيالمحققباسمالبحثفيأصّرحلمإذا-(1) ، فأصرحالتحقيقاتمنعداهماالحميد
.المحققباسمفيه
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على)هشامابنعندالكالمتأليفصور(البحثعنوانيكونأنعلىحرصتفلقـد:"نحلة

وعلىوصفوطريقةمنهجًاالرجلخالفتأنيمنالرغم ، الصورتحليلأًنمنالرغمأحيانًا

عنالكشففيالرجلبحقاعترافًابعدهومنهشامابنقبلمنكلهالنحويالتراثمناستمّد

."العربيةاللغةفياألساسيةالظاهرةهذه

"هوهذاكلمننحلةالدكتوروهدف كنوزمنالنحويالتراثفيماإلىااللتفات:

تاريخفيبهاالالئقمكانهافيووضعهامنهاواإلفادةعنهاالكشفإلىحاجةفيتزالال

تأليففكرةنحلةالدكتورألهمتقدهشامالبنواحدةفكرةكانتفإذا(1)"بعامةاللغويالدرس

فإن ، إلىبحاجةتزالالالتيالكتبثنايابينالمختبئةاألخرىاألفكارمنالعديدهنالككتابه

.البحثهذافيبعضهاعنكشفتقدأكونأنوأرجوويبحثهايظهرهامن

الرغمعلىالبحثهذافياستمراريأسبابمنكانتللبحثالسابقةاألهدافوجميع

أماوعورةمن ، كنتالتيالبكالوريوسمرحلةإلىفيعودلهالختياريالرئيسالسببمسالكه

امهدأنحينذاكأحببتوقدالذهبشذورشرحفيالقرآنيةالشواهدفيأبحثأنفيهاأريد

.الكتابفيهشامابنمنهج(عنمختصرةبكلمةللموضوع استخراجفيشرعتإنوما)

وتوجهتتعالىاللهفاستخرتبذاتهمستقًالبحثًاتكونأنتصلحوجدتهاحتىالمنهجيةالنقاط

.وآخرًاأوًالللهوالحمد–الموضوعهذافيالبحثإلىالنية

هذامسالكأعبدحتىصخرفيأنحتوجدتنيالموضوعهذافيالبحثبدأتوعندما

ذاكنتائجإلىالوصولبغيةالبحث ، يختصبحثأعلمفيمايديبينيكنلمانهمرضية

،صالمرجع-(1) .2السابق



4

عنتكلمتالتيالكتبوعامةبالذات)الذهبشذورشرح(فيهشامابنمنهجعنبالحديث

خاللمنهشامابنمنهج(كتابفيكما)اللبيبمغنى(بكتابتهتمكانتهشامابنمنهج

اللبيبمغنى"علىاهتمامهجّلأنصّبالذي(2)"النحويهشامابن(،وكتاب(1))المغنيكتاب

أنهخاصةالدراسةوبالبحثجدير"الذهبشذورشرح"أنمع.بذلكيصرحلموإن"

فهوتوضيحسبيلفيطاقاتهمنالعديدحشدمؤلفهفيهراعىتعليميكتاب ، خيربهذاالنحو

.النحويالدرسفيالمفيدةالمنهجيةالقضايامنهنستقيمعين

عرفتفقدالتمهيدأمافصولوثالثةتمهيدفيفجاءالبحثهذابإكمالعلياللهمّنوقد

ولمتعريفًاهشامبابنفيه ، التيالكتبمنكبيرًاعددًاهناكألنالموضوعهذافيأطلموجزًا

أماقديمًاهشامالبنترجمت ، هشامابنموقفعنللحديثخصصتهفقداألولالفصلوحديثًا

،والحديثالقرآن:النحومصادرمن ،وكالمالكريم واإلجماع،شعرًاالعربالشريف ، ونثرًا

وقد ، القراءاتدراسةألنوالشاذةالمتواترةالقراءاتمنجمعهأمكننيماجمعتوالقياس

.قيمةكبيرفيهاليسدراسةتكونوشذوذهاتواترهامعرفةعنبمعزل

)الذهبشذورشرحفيهشامابنمنهج(عنللحديثخصصتهفقدالثانيالفصلأما

فيالنحوية،ومنهجهالمفرداتترتيبفيهشامابنمنهج:هيمباحثعشرةتحتهضموقد

،ومنهجالمصطلحاتتفسير عندالنحويوالتأويلونقدهمالنحاةمناقشةفيهشامابنالنحوية

ومنهجابن ، وتكثيففيهشامابنهشام ، ،والمناقشةالشاهدفياألمثلةاإلعراب الواحد

وذكر والتعرضحروفبعضأقسامالعقلية، ، واالستطراد ، .النحويةغيرللقضاياالمعاني

منهجشعيبالسالمعبدعمران-(1) ،طكتابهخاللمنهشامابن، الدار1المغنى ،، ليبيا ، .م1986الجماهيرية
ابنسامي-(2) ، طهشامعوض ، دار1النحوي ،، دمشق ، .م1987طالس
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).الميزانفيهشامابنمنهج(عنالحديثتضمنفقدالثالثالفصلأما

فإنني ، ،العليإلىبالدعاءصوتيأرفعأنإالالمقدمةهذهفيأملكالوأخيرًا القدير

:ألقول–الجنةإلىطريقًابهاللهسهل–علمًابهيلتمسطريقًاسلكمنولكللي

وانفعناماعلمنااللهم" ، وزدنابماينفعنا ، وذكرناعلمتنا ، واجعلهمامنهعلمًا ، نسينا

".العالمينرّبياعليناحجةتجعلهواللناحجة

:يقولإذالشاعردروالله

يداهكتبتماالدهرويبقىسيـبلىإالكاتٍبمنوما

تراهأنالقيامةفييسركشيءغيربخطكتكتبفال
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التمهيـــد

مؤلفاتهوأشهرهشامبابنالتعريف

،بحثًاهشامابنوحديثًاقديمًاالباحثونأشبعلقد يعفيناالاألمرهذاأنغيرودراسة

،ومنتفيهشامالبنترجمةعلىسريعةإطاللةنطلأنمن فليراجعالتوسعأرادبالغرض

*.الشأنبهذاالمختصةالكتب

ولقبهاألنصاري(1)هشامبناللهعبدبنأحمدبنيوسفبناللهعبدهو ،) جمال:

.(2))م1309–هـ708(عامالقعدةذيفيالقاهرةفيولد).الدين

وتالالمرّحلبناللطيفعبدالشهابلزم" الشيخالسّراجابنعلى، ] الدينشمس،

وسمع749سنةالمتوفى ، [ ولمسلمىأبيبنزهيرديوانحيانأبيعلىهـ وال، يالزمه،

إاللهاإلشارةشرحالفاكهانيالتاجعلىوقرأالتبريزيالتاريخدروسحضر.غيرهعليهقرأ

وذلكأشهرأربعةدونفي(3)الخرقيمختصرفحفظتحنبلثمللشافعيتفقه.األخيرةالورقة

وحدثسنينبخمسموتهقبل (4)".بالشاطبيةجماعةابنعن،

الدكتورذكرالذهب)،وقدشذورشرح(لتحقيقهمقدمةفييعقوبإميلالدكتوركتبهاالتيتلكهيهشامالبنترجمةأحدثلعل*
أبرزإلىالتعرفأرادومن-21ص))-النحويومنهجهومؤلفاتههشامابنحياةفيالمسهبةالمقدمةهذه((تحقيقهميزاتمنأنإميل

.السابقالكتابفيفليراجعهاهشامالبنترجمتالتيوالحديثةالقديمةالكتب
المتوفىصاحبهشامبنالملكعبد)هشامابن(بـاشتهرممن)-1( :هارونالسالمعبد.(هـ218سنةالفسطاطفيالسيرة،

طابنسيرةتهذيب دار5هشام، الكويتالبحوث، ، ص1977–هـ1397،العلمية السيرةوصاحبصاحبنابينفإنوهكذا)11م،
.تقريبًاعامًا)490(
)2- المدرسةالعالعبد) طمصرفيالنحويةمكرم، مؤسسة2والشام، بيروت، ص1410،الرسالة، .359هـ،
)3- قدم:الخرقيمختصر) (الحنابلةعندوأشهرهمختصرأ مرجعالزحيلي. صالعلوم، ).531اإلسالمية،
)4-- تحقيقاللغويينطبقاتفيالوعاةبغية:السيوطي) ،طالفضلأبومحمد:والنحاة، دار2إبراهيم ،، -هـ1399الفكر

.68،ص2جم،1979
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وإبراهيم790:ت(اللخميمحمدبنإبراهيم:(1)هشامابنتالمذةومن محمدبنهـ)،

وجمال830:ت(الدجوي و786:ت(النويريالدينهـ)، ).794:ت(الفراتابنهـ)،

ودفن761/القعدةذو/5(الجمعةليلةهشامابنوتوفي بابخارجالصوفيةمقابرفيهـ)،

.(2)القاهرةمنالنصر

:(1)النحويةهشامابنمؤلفاتأشهرِمن*

شرحوهو).القاهرةفياآلدابمكتبةفيطبع(اإلعرابقواعدعناإلعراب-1

محيي:هشامابنخالفاإلعرابقواعدبشرحقاموقد.هشامالبناإلعرابقواعدلكتاب

،ومحمد879:ت(الكافيجيالدين .ومحققمطبوعالشرحينوكال.القوجويُمظفربنهـ)

.مالكابنألفيةإلىالمسالكأوضح-2

.الشرطية)َمْن(بـالمتعلقةالمرضيةالمباحث(رسالة-3 (
.العربيةعلومشواهدفياألدبيةالروضة-4
.العربكالممعرفةفيالذهبشذورشرح-5
.الصدىوبلالندىقطرشرح-6

):-الذهبشذورشرح(بـموجزتعريف

المرجعالعالعبد–(1) ، صمكرم ، 359السابق
صالمرجع–(2) ، .353السابق

فودهلعلي)النحويومذهبهآثاره:األنصاريهشامابن((:ينظروالمطبوعمنهاالمخطوطهشامابنمؤلفاتمنالمزيدلمعرفة*
،صإميلبتحقيق)الذهبشذورشرح(،و608ص-607،صنيل .18ص-11يعقوب
شرحابن ، تحقيقشذورهشام ، ،صمحيالذهب .9ص-7الدين
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هذافيبشرحهقامثم)الذهبشذور(سماهالنحوفيمختصرًاكتابًاهشامابنوضع

"لغةالشذورالكتابعنوانمعنىفما).العربكالممعرفةفيالذهبشذورشرح(الكتاب :

.(1)الحجارةإذابةغيرمنوالمعدنالذهبمنيلقطما الذي"الخرزعلىأيضًاويطلق"

كماالعقدحباتبينيفصل ، المعانيأنويالحظ.(1)"الصغيراللؤلؤ"علىيطلقونحوه"

.النفيسالشيءعلىالداللةفيتشتركجميعهااللغوية

يسميانكانافقـدوالصرفالنحوبهالمرادفلعل-العنوانفي-)العربكالم(أما

ومن)العربيةعلم(سابقًا علم"بالنحوهناالمراد:"األلفيةشرحفياألشمونيقولهذا،

والنحوقضايابيندمجقدهشامابنأنللقارئيتضحوسوف".(2)الصرفقسيمال"العربية

.الصرف

نفيسًاجاءأنهكتابهعنوانمنقصدقدهشامابنأنالسابقالكالممنوُيفهم
.مؤلفهوصفهكمابحقوهو-أعلموالله-الذهبمثلوالصرفالنحوفي

دارالصحاحمختار* ، ،للرازي عمان ، ص1996–هـ1471عمار ، .196م
دارالمعجم-(1) ، ،الوسيط ،طالمعارف .477،ص2،1980مصر
طشرح-(2) ، دار1األشموني بيروتالكتاب، ، ص1955-هـ1375(العربي ، .5م)
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األَّولالفصل

النحوأصولمنهشامابنموقف:الذهبشذورشرح

.الذهبشذورشرح"فيوقراءاتهالكريمالقرآن:األولالمبحث "

.الشريفبالحديثاالستشهادمنهشامابنموقف:الثانيالمبحث

.ونثرًاشعرًاالعرببكالماالستشهادمنهشامابنموقف:الثالثالمبحث

.هشامابنعنداإلجماع:الرابعالمبحث

.هشامابنعندالقياس:الخامسالمبحث
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:األولالمبحث

وقراءاتهالكريمالقرآن

"الذهبشذورشرح"في
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:هشامابنعندوقراءاتهالكريمالقرآن:األولالمبحث

وقدوالقراءاتالقرآنيةباآلياتاالستشهادمنهشامابنأكثر القرآنيةاآلياتعددبلغ،

اآليةأقصدفإنني)اآلية(لفظُأطلقوعندما-قرآنيةقراءةخمسونفيها-قرآنيةآيةسبعمائة

الشواهدمناإلكثاروهذا-الجزءوإرادةالكلذكربابمنمجازًامنهاالجزءأوحقيقة

.االحتجاجفياألولالمصدرلهاوعدهبهااهتمامهعلىدليلالقرآنية

فياختلفواحجة،ولكنكلهاالقرآنآياتأنفييختلفوالمالنحاةأنيعلمأنوينبغي

.القرآنيةالقراءات:الواحدة،والثانيةاآليةفياإلعرابيةاألوجهتعدد:األولى:مسألتين

لهأخيهذاإن:تعالىقولهأمثلتهفمنالقرآنيالشاهدفياإلعرابيةاألوجهتعددأما

فقد23:ص[نعجةوتسعونتسع أنهاعلىالرفعتحتمل)أخي(كلمةأنهشامابنذكر]،

إالأملكالإنيربِّ:تعالىقولهوفي.(1))هذا(منالبدليةعلىالنصبوتحتمل)إن(خبر

والنصبالرفع:أوجهثالثةتحتمل)أخي(كلمةأنهشامابنذكر]35:المائدة[وأخينفسي

أحدهاثالثةفعلىالرفعأماوالجر (فيالمستترالضميرعلىمعطوفًااسمًا)أخي(عّد:أوجه،

والثانيضعيفوهو)أملك والثالث)إّن(محلعلىبالعطف، ، مبتدأ)أخي(عد:واسمها

أمامحذوف وأما(علىبالعطفأو)إّن(اسمعلىفبالعطفالنصبالخبر، الجرنفسي)،

البصريينجمهورعندمرفوضالجروجهأنهشامابنوذكر.نفسيفيالياءعلىفبالعطف

(2).
صشذور-(1) ، .41الذهب
صالمصدر-(2) ، .42-41السابق
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.تستحقهاالتياألهميةمنلهالمامستقلمطلبلهايكونفسوفالقراءاتقضيةأما

:النحوأصولفي)القراءات(:األولالمطلب

فهيمتواترةقراءات-بعدفيمابيانهسيأتيالذيالتحقيقعلى-العشرالقراءاتإن

،فتجوزكماقرآن وقدالطعنيجوزالوالصالةفيبهاالقراءةسيتضح منعددتسرَّعبها،

وخطؤوهم"(1)العربيةفيبعيدةقراءاتعامروابنوحمزةعاصمعلى"فعابواالمتقدمينالنحاة

مع األعالمالنحاةمنعددالقراءاتلقضيةتصدَّىفقدالمخطئونهمالنحاةأولئكأنفيها،

بعضيخرجونفكانواوجهبأيالعربيةمعتتعارضالالمتواترةالقراءاتأنوأثبتوا

ويبنونتخريجًاالقراءات وابنأحكامًاأخرىقراءاتعلىنحويًا، منواحدهشامنحوية،

وقدقواعدمعيتناسبتخريجًابتخريجهاواعتنواالقراءاتعندافعواالذين (فيذكرالنحو،

وذكرالقراءاتفيالطعنمنهايفهمقدالتيالرواياتبعض)الذهبشذورشرح لبعضأمثلة،

قواعدمعيتناسببمابتوجيههاوقام(2)النحو،قواعدتخالفأنهاظاهريًايبدوالتياآليات

وقراءة63:طه[لساحرانهذانإنَّقراءةالقراءاتهذهالنحو،ومن ،[والمقيمين

هادواوالذينآمنواالذينإن،وقراءةالراسخونلكنقولهبعد]162:النساء[الصالة

ولعلقواعدمعيتناسببماذلكجميعخرجقدو]69:المائدة[والصابئون المفيدمنالنحو،

:البالغةألهميتهبالقراءاتاالستشهادعنذكرهمااستعراض

لحنًاالمصحففيإن:"قالبأنه-عنهاللهرضي-عثمانعنيروىماذكرفقد

:أسبابلعدةيصحالالخبرهذاأنتيميةابنعننقلوقد"بألسنتهاالعربوستقيمه

،صاالقتراح-(1) 52للسيوطي
صشذور-(2) ، .51ص-50الذهب
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،المنكراتأدنىإنكارإلىيتسارعونكانواعنهماللهرضيالصحابةأن:أحدها"

كانتالعربأن:إزالته؟والثانيفيعليهمكلفةالأنهممعالقرآنفياللحنيقرونفكيف

فكيفالكالمفياالستقباحغايةاللحنتستقبح والمصحففيبقاءهاللحنيستقبحونال، ؟

ألنمستقيمغيربألسنتهاستقيمهالعرببأناالحتجاجأن:الثالث عليهيقعالكريمالمصحف،

(يكتبأنأرادثابتبنزيدأنالصحيـحفيثبتما:والرابع.(1)"والعجميالعربي

وأنذلكمنفمنعوهاألنصارلغةعلىبالهاء)التابوت لغةعلى)حينعتى:(قرأمسعودابن،

"وقالذلكعمرعليهفأنكرهذيل ،بلغتهمأنزلهإنماتعالىاللهفإنقريشبلغةالناسأقرئ:

.(2)هذيلبلغةينزلهولم يأتواأنالثقلينتحدىتعالىاللهأنالسابقةاألسبابإلىويضاف"

عنتورعوالما-السبعةأحرفهأيفي-لحنًافيهوجدواولو.يستطيعوافلمالقرآنهذابمثل

فلماعلىونشرهذكره .بفصاحتهسلمتالعربأنعلمذلكمنشيءعنهمُيْنَقْللمالمأل،

"قولهالهدايةشرحفيالمهدويعننقلكما واحدحرفالعظيمالقرآنفييوجدولم:

بعضخّطأتأنهاعائشةعنالمروياألثروذكر.(3).."العربيةفيصحيحوجهولهإال

و(السورمنسابقًاذكرتهاالتيالثالثاآلياتوهي(والقراءاتاآليات والمائدةطه، )النساء،

"وقال فإناللهرضيعائشةعنالثبوتبعيدأيضًاوهذا: ، موجهةكلهاالقراءاتهذهعنها

فـيتعـالىاللهشاءإنسيأتيوكمالساحرانهذانإنَّآيةيقصد[اآليةهذهفيمركما

صالمصدر–(1) ، .50نفسه
صالمصدر–(2) ، 51نفسه
،صشذور-(3) .51الذهب
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القوليتجهفال)الصابئون(و)المقيمين(فيالسبعةجميعقراءةوهي..األخيرتيناآليتين

.(1)النقلفيوثبوتهاالعربيةفيلصحتهاخطأبأنها "

وقدفيأخطأواالكّتابعملهذا"فهونصًاعائشةقالتهماأما ، " ذكرالكتاب

بهانزلالتيالسبعةاألحرفمناألولىاختيارفي"أي)بأخطأوا(المقصودأنالسيوطي

الالناسلجمعوذلكالكريمالقرآن .(3)"يجوزالخطأذلكمنكتبواالذيأنعليه،

باالستئناسقواعدهمقعدواقدالنحاةبأنأخرىجهةمنأيضَاالرواياتهذهعلىوُيرد

-الشريفوالحديثوالنثروالشعرالكريمكالقرآنالمختلفةاالحتجاجمصادرعليهمتمليهبما

قواعدمعتعارضتإذاالقراءاتفيُيْطَعَنأنالمنطقمنفليسوغيرها-فيهخالفعلى

بل وإليكالعكسوليسالقراءاتمعتنطبقحتىالقواعدنصححأنعليناالنحو، أبوقالهما،

"الدانيعمر اللغةفياألفشىعلىالقرآنحروفمنشيءفيتعتمدالالقراءوأئمة:

بلفيواألقيس والروايةالنقلفيواألصحاألثرفياألثبتعلىالعربية، العندهمثبتإذا،

ألنفشوالوعربيةقياسيردها وقد".(3)إليهاالمصيروقبولهايلزممتبعةسنةالقراءةلغة،

"المقرئينمنجد(كتابهفيالقراءاتعنالجزريابنقال : الذينواإلعراباللغةوعلماء)

،وأنىويستدلونيوجهونهاوخلفًاسلفًااالعتمادعليهم أوتواترتقراءةإنكاريسعهمبها

إالعليهاللهصلىاللهرسولعناستفاضت ؟ لهمالمعرفةبهماعتبارالنويسوسلم

صالمصدر–(1) ، .51نفسه
ص–السيوطي–(3) ، .53االقتراح
جالعرفانمناهل-(3) ، ص1للزرقاني ،415.
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العربلغاتبجميعأحاطواأنهمظنواوالقياساتمنعلمواماعلىواآلثار،جمدوابالقراءات

.(1)"فصيحهاوأفصحها

"االقتراحفيالسيوطيقالوقد بهاالحتجاججازبهقرئانهوردمافكلالقرآنأما:

وقدأمآحادًاأممتواترًاكانسواءالعربيةفي ، بالقراءاتاالحتجاجعلىالناسأطبقشاذًا

بلقياسًاتخالفلمإذاالعربيةاللغةفيالشاذة ذلكمثلفيبهايحتجخالفتهولومعروفًا،

.(2)"عليهالقياسيجزلموإنبعينهالحرف

عنالحديثوقبل.الشاذةبالقراءاتيحتجهشامابنأنالمبحثهذافييتضحوسوف

:نقطتينإلىأشيرالذهبشذورشرحفيالقراءات

التيالسبعالقراءات:"اإلتقانفيالسيوطييقول"متواترةالعشرالقراءاتأن-1

منمعلومةمتواترةوخلفيعقوبوجعفرأبيقراءةهيالتيوالثالثالشاطبيعليهااقتصر

وكلالدين منزلأنهبالضرورةالدينمنمعلومالعشرةمنواحدبهانفردحرفبالضرورة،

".(3)جاهلإالذلكمنشيءفييكابرالوسلمعليهاللهصلىاللهرسولعلى

تحقيقًافيهاذكروقد)العرفانمناهل(كتابهفيالزرقانيالعالمةالرأيهذاأيدوقد

.إليهفلُيرَجعنفيسًا

بنعاصملقراءةسليمانبنحفصروايةيوافقماعلىيعتمديكنلمهشامابنأن-2

"قولهوهو:الذهبشذورشرحفيوردمابدليلأخرىقراءةعلى،بلالكوفيالنجودأبي :

:جنفسهالمرجع-(1) 441،ص1،
.51،صللسيوطياالقتراح-(2)
(3)-، .82،ص1جاإلتقان
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وأماالغيبعلىبمتهمهوماأي]24:التكوير[بظنينالغيبعلىهووما:تعالىقولهومنه ،

(فمعناهبالضادقرأمن أماحفصقراءةهي)ضنين(قراءةأنومعلوم.(1))"ببخيلهوما: ،

علىيعتمدفلعله(2)السبعةالقراءمنوالكسائيالعالءبنعمروأبووكثيرفابنبالظاءقرأمن

.أحدهمقراءة

:)الذهبشذورشرح(فيالقراءات:الثانيالمطلب

وقدبالقراءاتهشامابناحتجلقد أكثرعندهالصحيحةالقراءاتنصيبكانالقرآنية،

وبهايحتجكانأنهرغمالشاذةالقراءاتمن )الذهبشذورشرح(فينجدأنالغريبأيضًا،

:هذابحثي)،ومنحسب(الشاذةالوالمتواترةمنليستقراءات

،وقدبجر)واآلخرِةالدنياخسـر(قراءة-1 )َخِسَر(أنعلىهشامابنوجههااآلخرة

والدنياصفههوبلماضيًافعًالليس واآلخرةمضافمشبهة، .(3)الدنياعلىمعطوفةإليه،

-عصبًةونحن(قراءة-2 الخبرحذفعلىهشامابنبهااستدلالتي)-14(يوسف)

وقد(4))عصبةُنَرىونحن(التقديرومسدهالحالوسد البن)القرآنشواذمختصر(فيورد،

:يقولمجاهدابنوسمعت:"طالبأبيبنعليعنمرويةالقراءةهذهأنذكرأنبعدخالويه

وإنمابالنصبأحدقرأما )عصبةونحن(العصبةتفسيرعنهاللهرضيعليعنروي،

.**"أربعينإلىعشرةمنالعصبة

،صشذور-(1) .364الذهب
،القراءاتمعجم-(2) .326-325ص/5جالقرآنية
،صشذور-(3) .15الذهب
ص-(4) ، .220نفسه
.62،صخالويهالبنالقرآنشواذفيمختصر**
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.37:اإلسراء[(1)·مِرحااألرِضفيتمشوال:قراءة-3 [

].182:األعراف[(2)يعلمونالحيِثمنسنستدرجهم:قراءة-4

منصوبةاألذلبأنوجههاوقد]8:المنافقون[األذَلمنهااألعزُّليْخُرَجّن:قراءة-5

أوعلى ، .(3)المطلقالمفعولعننائبًافتعرب)األذلخروج(تقديرعلىتكونأنالحال

المازنيعنمنقولةأنهاوذكر]1:الكافرون[الكافرينأيهاياقل:قراءة-6

.(4)"بمكانالشذوذمنفهوثبتإنوهذا:"وقال

.شاذةأممتواترةقراءتهأكانتسواًءماقارئإلىأحدينسبهلمسابقًاُذِكرمافجميع

الشاذة،والقراءاتالقراءات:همابندينفيالقراءاتعنالحديثيكونوسوف

.الصحيحة

:)الذهبشذورشرح(فيالشاذةالقراءات:األولالبند

،صشذور-(1) .67الذهب
صالمصدر-(2) ، .130نفسه
صالمصدر-(3) ، .150نفسه
ص-(4) ، .450نفسه
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،لغرضينيوردهاكانأنههشامابنعندالشاذةالقراءاتتتبعمنتبينلقد

علىبهاليحتجيذكرالقراءةأن:باالستداللويقصد:نحويةقضاياعلىبهااالستدالل:األول

.نحويةمسألة

ماقراءةيذكرأن:بالتخريجويقصد.النحوقواعدمعيتناسببماالقراءةتخريج:الثاني

.النحوقواعدمعيتناسبتوجيهًافيوجههاالنحوقواعدمعتتعارضأنهاظاهريًايبدو

همافيالشاذةالقراءاتعنالحديثيكونفسوفسبقماإلىواستنادًا ، ُذكرما:شقين

.تخريجٌاُذكراستدالًال،وما

:استدالًالذكرما:أوًال

واستداللهقضاياعلىالشاذةالقراءاتببعضيستدلهشامابنكان ، يكونقدنحوية

]69:المائدة[(1)والصابئينهادواالذينوآمنواالذينإنقراءةفيكماعليهامتفققضاياعلى

منهمالعلمفيالراسخونلكن:،وقراءة(2)كثيرابنعنمرويةأنهاهشامابنذكروقد

.(3)]162:النساء[الصالةوالمقيمونقبلكمنأنزلوماإليكأنزلبمايؤمنونوالمؤمنون

ال:"الحسنقراءةمثلفيهامختلفقضاياعلىالشاذةبالقراءاتاستداللهيكونوقد

ويرى(عليهدخلتأمرفعلاسم)مساس(فـ)-97(طه-(1)"َمساِس ، أنهاالزمخشريال)

وذكر(2))المس(وهوالمصدرعنمعدولةوأنها)قطاِم(بابمن كتابجاءهمولماقراءةفي،

،صفيالميسرمحيصنابنقراءة-(1) .119القرآن
.55،صالذهبشذور-(2)
(الميسرقراءة-(3) ، صفيالحسن ، ).102القراءات
).231،ص2ج،القراءاتمعجم(الحسنقراءة-(1)
.94،صالذهبشذور-(2)
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الحالصاحبمجيءجوازعلىبهايستدلالزمخشريأن]89:البقرة[(3)مصدقًااللهعندمن

ثم "قالنكرة، .(4)"الظرففيالمستترالضميرمنحاًاليكونأنلجوازبالزمذكرهماوليس:

:تخريجًاذكرما:ثانيًا

خاسَر:قراءةمثلنحويًاتخريجًاالشاذةالقراءاتبعضيخرِّجهشامابـنكان

،(6)مجرورإليهمضافهيالتي)الدنيا(علىمعطوفةفاآلخرة]11:الحج[(5)واآلخرِةالدنيا

عنونقل]69:مريم[(7)·عتياالرحمنعلىأشدُّأيَّهمشيعةكلمنلننزعنثم:وقراءة

والبخسًايخففالبربهيؤمنفمن:قراءة،وأما(8))جيدةلغة(–)أّي(نصبأنسيبويه

ماوجودعدممعبالفاءاقترنقدالشرطجوابأنهشامابنذكرفقد]13:الجن[(9)رهقًا

.(01)"يخاُفالفهو"أصلهابأنووجَّههااالقترانيوجب

:)الذهبشذورشرح(فيالصحيحةالقراءات:الثانيالبند

أوالصحيحةالقراءاتيذكرهشامابنكان قضاياعلىبهاويستدليذكرهاويخرجها،

وعلىمختلفأوعليهامتفقنحوية فيالصحيحةالقراءاتعنالحديثيكونفسوفهذافيها،

والقراءاتأوردهاالتيالقراءات:هماشقين .استدالًالأوردهاالتيتخريجًا،

).230،ص1ج،القراءاتمعجم(أبيقراءة-(3)
.253،الذهبشذور-(4)
صالقراءاتمعجم(محبصنابنقراءة-(5) ،333.
،صشذور-(6) .15الذهب
معجمالعرّاءومعاذهارونقراءة-(7) ) .176،ص1ج/القراءاتوغيرهما،
،صشذور-(8) .109الذهب
).219،ص5جالقراءاتمعجم(وغيرهوثاببنيحيىقراءة-(9)

صشذور-(01) ، .341الذهب



20

:الصحيحةالقراءاتمناستدالًالذكرما:أوًال

:يليماالصحيحةالقراءاتمناستدالًالأوردهماأمثلةمن

واألخرى)يوم(فتح:،إحداهماقراءتينفيهاأنذكر]66:هود[يوِمِئٍذخزيومن:آية-1

وهومبنيإلىمضافًامبهمًالكونهالفتحعلىمبني)يومًا(بأنالفتحقراءة،ووجه(1))يوم(كسر

)بين(نصبفيالحالوكذلك.(2)الظاهرةبالكسرةمجرورة)يوم(فإنالكسرقراءةعلىإذ)،وأما(

[(3)بينكمتقطعلقد:تعالىقولهفي إنهحفصقراءةفي)مثل(ونصب(4)]94:األنعام-

-.(6)]23:الذريات[(5)تنطقونأنكممامثللحق

إال(بـفعلهعنمفصوًالمنهماأّيكانإذاالمؤنثينالفاعلونائبالفاعلأنذكر-2

واستدلوالتأنيثوالتأنيثالتذكيرجاز) إالكانتإن:بقراءة(7)التأنيثجوازعلىأرجح،

وقراءة(هوفاعلهاتامةاآليةهذهفي)كان(]،فـ29:يس[(1)واحدةصيحٌة :صيحة)،

مساكُنهمإالُترىالفأصبحوا](2)فاعلنائب)مساكن(فـ]25:األحقاف.

قونبالفتحالشنبوذيجعفرأبووالكسائيونافع-(1) والبا الميسر، .229،صالقراءاتفيبالكسر،
.81،صالذهبشذور-(2)
فعقراءة-(3) ،صفيالميسر(وغيرهموالكسائيوحفصنا .139القراءات
صشذور-(4) ، .82الذهب
.وغيرهحفصقراءة-(5)
صالذهبشذور-(6) ،82.
.،صالذهبشذور-(7)
،صفيالميسر(جعفرأبيقراءة-(1) .442القراءات
،صفيالميسر(وغيرهماوحمزةعاصمقراءة-(2) )505القراءات
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تعالىبقولهالجزائيةالفاءبعدوقعتإذاوكسرها)أن(همزةفتحجوازعلىاستدل-3

:(3)رحيمغفورفإنهوأصلحبعدهمنتابثمبجهالةسوءًامنكمعملمنإنه]األنعام

.(4)وفتحها)إن(بكسرقرئتفقد]54:

ليوفينهملماكًالوإْن(5):بقراءةخففتإذا)إّن(إعمالجوازعلىاستدل-4

.(6)]111:هود[

أوالجملوليتهاخففتإذا)أّن(أنذكر-5 (7)دعائيةتكونأنبشرطالفعليةاالسمية،

أنأو]9:النور[(8)الصادقينمنكانإنعليهااللهَغِضَبأْنوالخامسَة:بقراءةواستدل

1فتنةتكونالأْنوحسبوا:بقراءةواستدلالنافية)ال(منهاأمورأحد)أْن(عنيفصلها

.71:المائدة[ [

إالاللهيكلمهأنلبشركانوما:تعالىبقوله)أو(بعدالمضارعنصبعلىاستدل-6

"وقال]51:الشورى[رسوًاليرسلأوحجابوراءمنأووحيًا برفعالسبعةفييقرأ:

أوقوًةبكمليأنَّلو:قرئ-اللهرحمه-المقرئمجاهدبنبكرأبووقال…ونصبهيرسل

وردوجهوال)آوي(بنصب]80:هود[(1)آوَي ،وغيرهمحتسبهفيجنيابنعليهله،

(3)) أنه…انه- :ف ،(إنهوأبونافع) :فإنه..جعفر (إنهوعاصمعامرابن) ، ).34،صالقراءاتفيالميسر(العشرةباقي)فإنه..ويعقوب
.208،صالذهبشذور-(4)
فعقراءة-(5) ).412،ص1ج،القراءاتمعجم(وغيرهموعاصمكثيروابننا
،صشذور-(6) .283الذهب
.283،صنفسهالمصدر-(7)
).403،ص2ج،القراءاتمعجم(وغيرهجعفرأبيقراءة-(8)

).408،ص2ج،القراءاتمعجم(وغيرهجعفرأبيقراءة-(1)
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وذلكبالنصب)رسوًاليرسَلأو(السبعةأكثرقراءةكوجهوجهها:وقالوا االسملتقدم،

وهو ، .(2)"شديدركنإلىإيواءأوقوةبكمليأنلو:قيلفكأنه)قوة(الصريح

على]1:النساء[واألرحاِمبهتساءلونالذياللهواتقوا:(3)حمزةبقراءةاستدل-7

.(4)البصريينألكثرخالفًاالخافضإعادةغيرمنالمجرورالضميرعلىالعطفجواز

النصبجوازعلى]66:النساء[منهمقليًالإالفعلوهما(5)عامرابنبقراءةاستدل-8

.(6)المنفيالتامالكالمبعداالستثناءعلى

فقد(7)بظنينالغيبعلىهووماقراءةفمثالهلغويةقضاياعلىاستدالًالذكرهماأما

.(8)متهمبمعنىهنا)ظنين(فـاتهمبمعنىتأتي)ظّن(أنعلىبهااستدل

فقديستشهددائمًايكنلمهشامابنإننقولأنبقي ، ومنالكوفيينأنذكربالقراءات

أبيبقراءةبهالمفعولوجودمعالفاعلعنوالمجرورالجارنيابةجوازعلىيحتجونشابههم

.الرأيهذايؤيدالهشاموابن]14:الجاثية[(1)يكسبونكانوابماقومًالُيْجزىجعفر

،صشذور-(2) .314الذهب
).480،ص1ج:القراءاتمعجم(ينظر-(3)
.449،صالذهبشذور-(4)
).519،ص1ج،القراءاتمعجم(ينظر-(5)
.265،صالذهبشذور-(6)
صالسبعالقراءاتفيالتيسيرينظر(الكسائيوعمرووأبوكثيرابنقراءة-(7) ،179"
.364،صالذهبشذور-(8)
،صفيالميسر(جعفرأبسقراءة-(1) ).500القراءات
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القراءةهذهعلىيردونالبصريينأنالحميدعبدالدينمحييمحمدالشيخذكروقد

:(2)بوجهين

.الجزاءوهو)يجزي(مصدرإلىيعودمستترضميراآليةفيالفاعلنائبأن-1

والقراءةالقراءةهذه-"2 ،لالحتجاجتصلحالالشاذةشاذة، يكونعماتزيدالألنهابها

.)3("الشعرضروراتمن

وضعإلىيقودنابهوالتسليمالتأويلفيالتمّحلمنفيهماففيه:األولالوجهأما

فلومنأحدبهايقولالتراكيب (قلناالنحاة، نصبوهوخطأهناكأنفظاهر)عليَّاُضِرَب:

ولكنُضِرب:(والصواب)عليًا( نائبأنَّعلى)عليًاُضِرَب(لجازاألولبالقولسلمنالوعليٌّ)،

.بداهةجائزغيروهذاالضربوهو)ُضِرَب(مصدرإلىيعودمستترًاضميرًاالفاعل

إحدىهيالقعقاعبنيزيدجعفرأبيقراءةألنبهُيسلَّمفال:الثانيالرأيأما

الشيخزعمكمابشاذةليستفهيتواترهاعنهاحديثنابدايةفيوضحناالتيالعشرالقراءات

بـلعبدالدينمحيمحمد ، القراءاتفيالنشر(كتابهفيالجرزيابنأوردهاالحميد

"وقال)العشر المفعولوجودمع)بما(وهووالمجرورالجارإقامةعليحجةالقراءةوهذه:

.(1)"وغيرهمالكوفيونإليهذهبكماالفاعلمقام)قومًا(وهوالصريحبه

.364صهامش/الذهبشذور–(2)
هيَتبوجهههشام)هيئُت(عنهبخلفهشام:هئت-)3( ) ، اما238صالقراءاتفيالميسرينظرالعشرةباقيأيالباقون)الثاني

هئِت،هْيُتَهيِت"فهيفيهاالشاذةالقراءة ،. "
ج/الجزريابن–(1) ، ص2النشر ،372.
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غيرالكوفيينمعالمسألةهذهفيالحقأنوأرى النحوعلىلتصبحالقاعدةنوسعأننا،

"التالي غيرالمفعولوجودمعالفاعلعنوالمجرورالجارينوبأنيجوز: نيابةأنبه،

.األكثرعلىنقيسبلالقراءةهذهعلىنقيسفالأكثر"،وعليهعنهبهالمفعول

:الصحيحةالقراءاتمنتخريجًاذكرما:ثانيًا

استدالًال،هشامابنأوردهبمامختصالصحيحةالقراءاتمنذكرهسبقماجميعإن

سوفالتيالقراءاتبعضذكرتأجيلمع:-التاليةاألمثلةفتمثلهتخريجاذكرهماتوضيحأما

)-.التأويل(مبحثفيالحقًاترد

.بتخريجهاوقامقراءاتعدةذكر]23:يوسف[لكهيتوقالت:تعالىقولهفي-1

)إن(عدعلى)لما(خففمنبقراءة)22حافظعليهالَمانفٍسُكلُّإْن:قراءة-2

.لهاعملالمخففة

بالنصبالسبعفيتقرأأنهاوذكرالحطبحمالةوامرأته:تعالىقوله-3

وبالرفع(بإضمار ، أوعلىإماأذم) ، :هي(بإضماراإلتباع أو"امرأته"لـصفةتكونبأنأي)

.*محذوفلمبتدأخبرًا

:احتمالينبأحدووجهها]25:النمل[اللهاسجدواياأال:الكسائيقراءة-4

.للهاسجدواهؤالءيا:أيمحذوفالمنادىأن-1

.282،صالذهبشذور591،2ص)القراءاتفيالميسر(ينظرمنهمواحدمنأكثربهاقرأالسبعالقراءاتمنقراءة-)2(
شرحابن-* ، صشذورهشام ، 183الذهب
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.)1(للنداءالللتنبيه)يا(أن-2

فمااستفتاحأداةهي)أال(إنإذنظرفيهالثانيالرأيأنغير إلىالحاجةوتنبيه،

باللفظيناللفظيالتوكدقبيلمنبأنههذاعلىيردوقد)يا(وهيأخرىتنبيهبأداةالمجيء

.معنىالمتفقينخطًاالمختلفين

يتقي)،(فيالياءبإثبات]90:يوسفسورة[(2)ويصبْريتقيمنإنه:قنبلقراءة-5

لتواليإما(الراءوسكنتشرطيةالموصولة)َمْن(بأنوأوَّلها)يصبْر(فيالراءوإسكان

أووالهمزةوالفاءوالراءالباءحركات أوالوقفبنيةوصلألنهتخفيفًا، علىالعطفعلى،

األولينالتوجيهينأنوأرى.(3))وإبهامهالعمومهاالشرطيةبمنزلةالموصولة)من(ألن،المعنى

أماليسا ، وإالللتسكينسببًافليسالحركاتتواليسديدين )يقف(فيالفاءسكوناألولىلكان،

(قولنافي فالفاءعمريقُف: التوجيهوأما.متحركاتبأربعةوأتبعتبمتحركينسبقتحائرًا)،

تأويًالأراهوالسديدًافأراهالثالثالتوجيه،وأماالوصلعند)يصبر(راءضممنهفيلزمالثاني

.األصليةللقاعدةتوسيعهوبل

:وقرئ(فقال]23:يوسفسورة[لكَهْيُت:وقالت:تعالىقولهفيالقراءاتذكركما-6

لكهئت…(1))وفاعلماٍضفعلهذاعلىوهو.

:القرآنيةالشواهدإيرادفيهشامابنمنهج:الثالثالمطلب

صالمصدر-)1( ، .18نفسه
ذكرهاأنمعيكملهاولممنهاجزءًاهشامابنذكروقد"المحسنينأجريضيعالاللهفإنويصبريتقمنانه:"بتمامهااآلية-(2)

.المقامهذافيضروري
صالمصدر-(3) ، .63نفسه
صالمصدر-(1) ، 121نفسه
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علىأمثلةعدةفيهتتوافرأنيختارهالذيشاهدهفي-أحيانًا-يراعيهشامابنكانلقد

ومنالتيالمسألة بقولهالمخاطبةياءقبولاألمرفعلعالمةأنعلىاستدالله:هذايريدها،

قبولعلىأمثلةثالثةوحدهالشاهدهذاففي]29:مريم[عينًاوقريواشربيفكلي:تعالى

.)32المخاطبةلياءاألمرفعل

]4-3:الصمد[أحدكفوًالهيكنولميولدولميلدلم:تعالىبقولهللمضارعومثل

.(3))يكن(و)يولد(و)يلد(مضارعةأفعالثالثةاآليتينهاتينففي

واضحًا،يكنلمإنفيهالمعنىيوضحكانيريدهالذيالقرآنيللشاهداختيارهوبعد

"11:الحج[حرفعلىاللهيعبدمنالناسومن:تعالىقولهتفسيرهالتفسيراتهذهومن أي]

فهوثباتعلىفيهيدخلالأيالدينمنوجانبطرفعلى ، منخيرأصابهإنوتمكن

)نحوهماأوفقرأومرضمنشرأي(فتنةأصابتهوإنبهاطمأنونحوهمامالوكثرةصحة

:"بأنه]44:ص[ضغثًابيدكوخذ:تعالىقولهفي)الضغث(وفسَّر.(1)"عنهوجههعلىانقلب

"بـفسرهاإنشاًءأنشأناهن:تعالىقولهوفي.(2)"باليابسالرطبمختلطةحشيشمنقبضة

وفسرعنابتعدوا(بـ]59:يس[امتازواوفسر.(3)"إيجادًاأوجدناهن ، ( المؤمنين

فرقبأنها]37:المعارج[عزينالشمالوعناليمينعن:تعالىقولهفي)عزين(

.22،صالذهبشذور-)2(
صنفسهالمصدر-(3) ،24.
،صالمصدر-(1) .14نفسه
صالمصدر-(2) ، .44نفسه
،صالمصدر-(3) .254نفسه
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منعضةجمعبأنهاعضينالقرآنجعلواالذين:تعالىقولهفي)عضين:(،وفسر(4)شتى

.(5)فرقتهإذاتعضيًةعضيتهقولهم

بليسبقلمجديدةبتفسيراتأتىقدهشامابنأنعلىسبقمايدلوال يبيِّنإليها،

.المعنىفرعاإلعرابألناإلعرابقبلاآلياتبعضفيالمعنىيوضحكانأنه

ومنإعرابإلىيحتاجما-أحيانًا-يعربكانالشاهدتفسفيروبعد هذهمنه،

فيأفاضفقد]251:البقرة[األرضلفسدتببعضبعضهمالناساللهدفعولوالاآليات

،(7)]35:المائدة[عليهمااللهأنعميخافونالذينمنرجالنقال:تعالىوقوله.(6)إعرابها

]6-5:القلم[(8)بأيكمويبصرونفستبصر:وقوله]11:الجن[ذلكدونومنا:تعالىوقوله

.خاصمبحثلديهاإلعرابلمنهجيةيكونوسوف.(9)كثيرذلكوغير

آيةيوردقدأنهوإعرابهاالقرآنيةالشواهدمعانيتوضيحفيهشامابنعلىيؤخذومما

أومناقتبسهفيمايوردهالممعانيويوضحكاملةغير-مثًال-ما ليستكلماتيعرباآلية،

ولعلهالنصفي .عصرهفيالقارئثقافةعلىهذافياعتمد،

ويشهدالقرآنيةباآلياتواسعةمعرفةهشامالبنأنويظهر ، عدةلهذاوالقراءات

منها "بأنها)سنين(كلمةعنقولهأمثلة، وقوله(1)"مرفوعةالقرآنفيتقعلم: فييقعلم:"،

.59،صنفسهالمصدر-(4)
صالمصدر-(5) ، .60نفسه
.36،صنفسهالمصدر-(6)
،صالمصدر-(7) .44نفسه
،صالمصدر-(8) .125نفسه
".13،14،15،24،36،43،53،56،109"التاليةالصفحاتلإلستزادةوينظر-(9)
.58،صالذهبشذور-(1)
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اسماالتفضيلاسمرفععنوقوله(2))…"مساِسال(الحسنقراءةفيإالأمرًا)َفعاِل(التنزيل

"ظاهرًا .(3)"التنزيلفيالتركيبهذايقعولم:

علىيستشهدأنيراعيكانفقدوقراءاتهالكريمبالقرآنالواسعةالمعرفةلهذهونظرًا

ومنوغيرهالشعرإلىلجأيجدلمفإنالكريمبالقرآنيريدما كلمةأنعلىاستشهادههذا،

وإنضمتمرفوعةكانتإذا)امرئ( مجرورةكانتالراء،وإنفتحتمنصوبةكانتالراء،

باآلياتكسرت كانما]،176:النساء[هلكامرؤإن:ـالترتيبعلى-(4)التاليةالراء،

علىواستدل].37:عبس[يغنيهشأنيومئذمنهمامرئلكل]،28:مريم[سوءامرأأبوك

باآليات(5)المتكلمياءلغيرمضافةكانتإذابالياءوجرهاباأللفونصبهابالواو)أب(كلمةرفع

،23:القصص[كبيرشيخوأبوناالتالية [مبينضالللفيأباناإن]8:يوسف،[ارجعوا

.81:يوسف[أبيكمإلى [

ووجدمسألةعلىدليًالماآيةساقإذاهشامابنوكان شواهداآليةتلكفينحوية،

فقدأشارأخرى ، فصلت[طائعينأتيناقالتا:واألرضالسمواتعنتعالىبقولهاستدلإليها

(هماآخرينشاهديناآليةهذهفيذكرثمالكالمهذاطبيعةلتوضيح]11: الماصفةإعطاء:

واآلخرمنصفةحكميعقل ، عليجاء"نحوفي"راكضًا"بـ"ركضًا"تأويلهويعقـل

،صالمصدر-(2) .94نفسه
،صالمصدر-(3) .416نفسه
،صالمصدر-(4) .34نفسه
صنفسهالمصدر-(5) ،41.
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فيدلأوطوعًا"مقابلةفيوهوحالطائعينأنالدليلووجه"ركضًا ؛ المرادأنعلىكرهًا

.)1("مكرهينأوطائعين

بلنحويةمسائلعلىبهالالستشهاداآلياتيورديكنلمهشاموابن يستدلكاندائمًا،

فقدلغويةقضاياعلىبها :المؤمنون[قائلهاهوكلمةإنهاكال:تعالىبقولهاستدلأحيانًا،

واستدل(2)3))المفيدةالجمل(علىلغةتطلقالكلمةأنعلى]100 تكلمأالآيتك:تعالىبقوله،

بهاتحصلالتياإلشارةبهيقصدقدالكالمأنعلى]41:عمرانآل[رمزًاإالأيامثالثةالناس

فقال ، بقولهواستدل.(3)"االتصالاالستثناءفيواألصلالكالممنالرمزفاستثنى:"الفائدة

على59:يس[المجرمونأيهااليوموامتازوا:تعالى الشيءفصل(علىيطلقالتمييزأن]،

.(4))غيرهعن

:ورأيخالصة:الرابعالمطلب

وسوفالقراءاتوالقرآنيةباآلياتاالستشهادفيالسمائلأبرزتلك للحديثتكون،

تبين(و)اإلعراب(مبحثيفيبقية ،( االستشهادمناإلكثارفيهشامابنقصدالتأويل

وقدالكريمبالقرآن ، "الذهبشذورشرح(مقدمةفيقالوقراءاته ختمتهامسألةأنهيتوكلما):

صالمصدر-)1( ، .31نفسه
.12،صالذهبشذور()2(

صالمصدر-(3) ، .29نفسه
صالمصدر-(4) ، .254نفسه
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واتبعتهاالتنزيلآيمنبهاتتعلقبآية وقصديوتأويلوتفسيرإعرابمنإليهتحتاجبما، ،

وتعريفهالطالبتدريببذلك أنالسابقالكالممنويبدو.(1)"المطالبهذهأمثالإلىالسلوك،

لمانهالواقعأنغيرمامسألةعلىدليًاليوردهاالتياآلياتكليعرببأنوعدقدهشامابن

وبعضالكتابمناألولىالصفحاتفيهذاببعضالتزمبلاآلياتجميعيعرب الصفحات،

.بهباألخذجديرمنهجإليهأشارالذيالمنهج،ولكّنالكتابفيالمتفرقة

هوسؤاليظهروهنا ؟التعليمياألسلوبمعيتناسبالقرآنيةاآلياتِذْكُرهل:،

بعضمنأكثرالطالبيفهمهاقد)العصفورطار(و)زيٌدجاء(نحوفياألمثلةأنالواقع

فقداآلياتألسلوبنظرًااآليات أوأوتقديمفيهايكونالقرآنية؛ الفعلبينفصلتأخير،

أووالفاعل فيشعرالحركةتكونقد، مقدرةتظهروهناالقاعدةفهمفيبصعوبةالطالبمقدرة،

بأسلوبوأوضحه،ويقدمهاتمثيلخيريريدماتمثلالتياآليةاختيارعلىالناجحالنحوي

ألنهسهلتعليمي فإنباآلياتاالستشهادعنغنىال، المصنوعةباألمثلةاالستشهادالقرآنية،

وهوخطرعلىينطويأنهغيرشكباليفيدتقّدمكما لدىاألسلوبيالمستوىتدنيكبير،

بحاجةأنناداممافصيح،وأسلوبمحاكاةإلىبهترتقيأندونالصحيحالنطقفتعلمهالطالب

بينمنالباطليأتيهالالذيالعظيمالقرآنأسلوبهواألسلوبهذافليكننحاكيهأسلوبإلى

فيكمااآليةعرضفيمنهجيتعليميأسلوبسلوكمنكذلكبدالو.خلفهمنواليديه

الذيهشامابنأسلوب فتوضيحاختيارمنيبدأ، فتوضيحمعناهالشاهد، فإعرابه، ،، شواهده

وغيرالمحتملةالنحويةاألوجهوقراءاتهفبيان .عرضهسبقمماذلكفيها،

صالمصدر-(1) ، .10نفسه
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تعليميكتاب)الذهبشذورشرح(هل:هوباإلجابةجديرًاجديدًاسؤاًالثمةأنعلى

إنهتخريجًاوالقراءاتالقرآنيةاآلياتلتخريجمؤلفهأقامهكتابأم ذوكتاٌبشكبالنحويًا؟

يدلتعليميأسلوب والتعرضالكلماتإعرابهذاعلى، فياألوليةالمبادئلبعضالواضحة،

ويدلكوالتحليلبالشرحالنحو لمفلذلكشاذهو):"بيصحيص(تركيبعنقولهأيضًاهذاعلى،

وقال(1)"المختصرهذافيلذكرهأتعرض شرحويحتاج:"المسائلإحدىعنالنعتبابفي،

اآلياتخدمةكتابهمنيقصدلمأنهيعنيفالثبتإنهذاأنغير(2)"طويلبسطإلىذلك

ووجوه]63:طه[لساحرانهذانإن:اآليةقراءةوجوهفيالقولبسطفقدالقراءاتوالقرآنية

ومثلخمسةبلغتالتيإعرابها ، المباحثبعضفي،والتوسع(3)المبتدئينيناسبالهذاأوجه

وغير(مبحثفيكما –سبقماإلىإضافة–كتابهأقامقدإذنفهو.كثيرذلكالمبنيات)،

يدلكالقراءاتوالقرآنيةاآلياتلخدمة فيالقراءاتوالقرآنيةالشواهـدكثرةعلىذلـك،

).مختصر(بأنهوصفهالذيالكتابهذامثل

النحوعرض:النحو،األوللعرضأسلوبينبينالتفريقإلىيدعونااألمروهذا

المعنىوفهمالصحيحالتركيبوالصحيحةالحركةمعرفةالدارسخاللهمنيستطيعبأسلوب

والثاني النحويةالشواهدوكذلك-القرآنيةاآلياتتخريجخاللمنالنحوعرض:الصحيح،

ولنصطلحقواعدمعيتناسبتخريجًا-األخرى نحو(الثانيالنوعتسميةعلىمجازًا-النحو،

ونالحظنحو(األولالنوعالشواهد)،وتسمية النحوعنكتبممنالكثيرفاتقدأنهالقواعد)،

فانصببنحواالهتمامالحديثالعصرفي معنحو(علىاهتمامهمجلالشواهد، ، أنالقواعد)
،صشذورشرح-(1) .77الذهب
.432،صالسابقالمصدر-(2)
،صالمصدر-(3) .46السابق
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كماوتفسيرًاللقرآنإعرابًايعدقد)الشواهدنحو( وعرضًاالشعريةللشواهدشرحًايعدله،

ولعلالعربيلألسلوب ، عبدمحمدللدكتور)العظيمالقرآنألسلوبدراسات(كتابالفصيح

فقدالشواهدنحو(يمثلماخيرهوعضيمةالخالق ،( علىاالستداللمؤلفهفيهراعىالقرآنية

وقدمنتعالىاللهكتابفيوردبمانحويةمسألةكل ، الذي(العملهذااستغرقأمثلة

وينبغيعشرأحد)عامًاوثالثينثالثةكتابتهاستغرقت ، الضخمالجهدهذايكونأنمجلدًا

.الجاّدةواألبحاثالدراساتمنالكثيرحولهتدورمحورًا
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:الثانيالمبحث

منهشامابنموقف
االستشهاد

الشريفبالحـديث
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:الشريفبالحديثاالستشهادمنهشامابنموقف:الثانيالمبحث

فقدالشريفبالحديثاالستشهادمن"الذهبشذورشرح"كتابهفيهشامابنيكثرلم بلغت،

*يعادلفهوالقرآنيةالشواهدإلىبالنسبةقليلالعددحديثيًا،وهذاشاهدًا)29(لديهالحديثيةالشواهدعدة

.(1)القرآنيةالشواهدمجموعمن%)4(

بلمسائلعلىلالستداللالحديثيةالشواهدهذهتأتولم ، علىاستدالًالبعضهاجاءنحوية

حتىمعان معززًااألحيانمعظمفيكاننحويةمسائلعلىلالستداللهشامابنأوردهماإنلغوية،

،وهذاوالشعرالكريمالقرآنمنبشواهد يكونقدبلبالحديثاالحتجاجعلىداللةفيهليسالعربي

.الشعريالشاهدأوالقرآنيةباآليةاالحتجاجهوالقصد

:-لغويةمعاٍنعلىاستدالًالالحديثمنوردما:األولالمطلب

لقول(لإلعراباللغويالمعنىأنعلىهشامابناستدل.1 ، ( البكر»:الرسولاإلبانة

واألّيُموإذنهاتستأذن ، .«النطقبصريحتبّينأي»:(2)«نفسهاعنَتعرُبصماُتها

_91:الحجر[عضينالقرآنجعلواالذين:تعالىقولهفي.2 فياآلراءمنأنذكر]

(3)«بعضًابعُضكميعضْهال»:بالحديثواستدلوالبهتانالكذبوهو)الَعَضه(منأنهاعضينمعنى

والشواهدسبعمائة)الذهبشذورشرح(فيالقرآنيةالشواهدعددأنبما* ، 29/700=القرآنيةالشواهدإلىالحديثيةالشواهدنسبةفتكونشاهدًا)29(الحديثةشاهد
%.4ويقارب

تحقيقشذورشرح-(1) ، صإميلالذهب ، .50يعقوب
صشذورشرح_(2) ، .50الذهب
صالمصدر-(3) ، 75السابق
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بعدشيئًاأخولأخولمعنىفياآلراءمنأنذكر"أخولأخولتساقطوا:"العربقولفي.3

.فشيئًاشيئًابهايتعهدناأي"(1)«بالموعظةيتخولناكان»:بالحديثواستدلشيء "

:"النقعأنذكر]4-3:العاديات[نقعًابهفأثْرَنصبحًافالمغيرات:تعالىقولهفي.4

أو ، ،منالغبار فهيْجَن:أي«لقلقٌةوالنقٌعيكنلمما»:وسلمعليهاللهصلىقولهالصوت

.(3)"وجلبةصياحًاعليهمبالمغار

:-نحويةمسائلعلىاستدالًالهشامابنأوردهما:الثانيالمطلب

ـواحدةوتيرةعلىيكنلمنحويةمسائلعلىبهليستدلالحديثمنهشامابنأوردهماإن

أوبآيةمعزَّزًاالحديثيوردفأحيانًا ، وفيمنببيتقرآنية هنالكتكونالالنوعينهذينالشعر،

أوغيُرهالدليلهيالشعريالبيتأواآليةتكونأنالحتمالبالحديثاالستداللعلىصريحةداللة

يوردهشامابنكانماوقليًال,النحوأصولعلماءعندالمعتبرةالشواهدمنالحديثمعيوردهمما

.نحويةمسألةعلىبهليستدلمنفردًاالحديث

:-القرآنيةبالشواهدمعزَّزًاالشريفالحديثمنوردما.أ

بالحديثاستشهادهعلىداللةهذافيوليسالقرآنيةاآلياتبعدالحديثهشامابنيوردقد

واألحاديث ، :-هيقرآنيةآياتعقبجاءتالتيالشريف

صالمصدر-(1) ، 90السابق
صالمصدر-(3) ، 147السابق
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:تعالىقولهسبقه،وقد«اللهإالإلهالقبليمنوالنبيونأناقلتهماأفضل»:حديث.1

اللهمَّسبحانكفيهادعواهم(1)وقد يعدولمجملةجاءالمبتدأخبرأنعلىالحديثبهذااستدل،

.المعنىفينفسهالمبتدأهوالخبرألنالمبتدأعلىضميرمنها

جوازعلىبهمااستدل«لُحْكمًاالصالةفيإن»و«لشغًالالصالةفيإن»:الحديثان.2

المزمل[أنكاًاللديناإن:هماآيتانالحديثينهذينسبقوقداسمهاوبينبينها)إنَّ(خبرتوسط

.26:النازعات[يخشىلمنلعبرةذلكفيإنو].12: [

ثمانيسبقهوقدالصريحالعددعلىبهاستدل«اسمًاوتسعينتسعةللهإن»:حديث.3

.(2)صريحةأعدادعلىمشتملةآيات

.خالفيةالاتفاقيةنحويةمسائلعلىشواهدجاءتأنهااألحاديثهذهعلىونالحظ

:العرببكالممعززًاالشريفالحديثمنوردما.ب

:العربيبالشعرمعززًاوردما:أوًال

:نوعينعلىبالشعرمعززةوردتالتياألحاديث

.أوًالالشعرفيهكانما.1

.تاليًاالشعرفيهكانما.2

1* :أوًالفيهالشعركانما-

صالمصدر-(1) ، 194السابق
صالمصدر-(2) ، 231السابق
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:التاليةاألحاديثتمثلهأوًالفيهالشعركانما

البراغيثأكلوني"لغةعلىبهاستدل«بالنهارومالئكةبالليلمالئكةفيكميتعاقبون»:حديث.1

وبيتسبقهوقد" ، النجوىوأسّروا:آيةبعدهوأوردالعربلبعضوقوٌلشعربيتاَوليهشعر

.(1)البابهذامنليستأنهاورجح]3:األنبياء[ظلمواالذين

نورثالاألنبياءمعاشرنحن»:،وحديث«الصدقةلناتحلالمحمدآلنحن»:حديث.2

وقدباإلضافةمعرَّفًايأتيقداالختصاصعلىالمنصوبأنعلىبهمااستدلوقد«صدقةتركناما

:الشاعرقولوهو(2)شعرببيتالحديثانهذانسِبَق

األسْلبأطراِفعفانابنننعىالجمْلأصحابضبةبنينحن

ابنبهاستدلوقد«قيامًارجاٌلوراءهوصلىجالسًا-اللهرسولصلى»:حديث.3

مائةعليه"العرببعضقولسبقهوقد)قلةعلى(نكرةالحالصاحبمجيءجوازعلىهشام

:عنترةوقول"بيضًا

األسحِمالغرابكخافيةسودًاحلوبًةوأربعوناثنتانفيها

"حلوبة"ِلـصفة"سودًا"كونالحتمالعنترةبيتداللةمنأقوىالحديثداللةأنغير

العددمنحاًال"سودًا"عّدجوازإليهماوأضافالرأيينهذينذكرهشامابنأنمعمنهاحاًالأو

صالمصدر_(1) ، .168نفسه
صالمصدر_(2) ، .204نفسه
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أو"منحاًالعدِّهامنأحسنالوجههذاأنوذكر ، " "معنىعلىحلوبًةحْملعلىلهاصفةحلوبًة

.(1)"حالئب

:تاليًاالشعرفيهكانما.2

:-التاليانالحديثانويمثله

فعل)نْعَم(أنعلىبهاستـدلوقد«ونعمْتفبهاالجمعةيومتوضأَمْن»:قوله.1

وقدتاءقبولهابدليل ، :الشاعرقولالحديثبعدذكرالتأنيث

.(2)والمنْةوالمنىاألمانيداُر…………الجنْةالمؤمنينجزاءنعمْت

بهاستدلوقد«الحجةذيعشرفيمنهالصومفيهااللهإلىأحبَّأياٍمِمْنما»:حديث.2

"العربقولالحديثهذابعدجاءوقد"الُكْحُلمسألةفيالتفضيلاسمإعمالعلى رجًالرأيتما:

:الشاعروقول)زيدعينفيومنهالُكْحُلعينهفيأحسن

سنانابنياإليكمنهالبذلإليهأحبَّامرًأرأيُتما

:نثرًاالعرببكالممعززًاالشريفالحديثمنوردما:ثانيًا

صالمصدر_(1) ، 229نفسه
صالمصدر_(2) ، 39نفسه



38

،وماالحديثفيهوردما:قسمينإلىتقسيمهويمكن ؛أمافيهوردأوًال أوًالفيهوردماتاليًا

جوازعلىبهاستدلالذي«المصورونالقيامةيومعذابًاالناسأشّدمنإن»:الحديثفيمثله

.(1)"مأخوٌذزيٌدبكإن"العرببعضقولبعدهوذكر_قلةعلىالشأنضميرحذف

باللهإالقوةوالحولال»:حديثفيمثلهنثرًاالعربكالممعتاليًاالحديثفيهوردماأما

اإلسنادقبيلمنكانإذاجملةالمبتدأمجيءجوازعلىبهاستدلالذي«الجنةكنوزمنكنٌز

"العربقولالحديثهذاقبلذكروقد.اللفظي وقولالسابقالحديثذكروقد(2)"الكذبمطيُةزعموا:

]11:البقرة[األرضفيتفسدوااللهمقيلوإذا:تعالىقولهأنمنذكرهلماتأييدًاالعرب

.لفظيفيهااإلسنادبلذلكعلىبهااستدلمنعلىردًامعنويًاإسنادًافيهااإلسنادليس

:منفردًااألحاديثمنوردما_ج

منفردًاالحديثإيرادأنإلىهناوانبهبالحديثاالستداللمبحثفيأمٍرأهمهووهذا عند،

بلاألخرىالشواهدمنيعضدهماوجودعدميعنيالهشامابن ، القرآنمنشواهديوجدقدالمعتبرة

ولكنفيبهايصرِّحلموإنذكرهماتعضدالشعرأوالكريم ، داللةفيهمنفردًاالحديثإيرادكتابه

الالحديثأوردفِلَموإالبالحديثهشامابناستشهادعلى ، المستشهدالمسألةكانتإذاسيماوحده

.خالفيةعليها

صالمصدر_(1) ، 67ص–66نفسه
صالمصدر_(2) ، 163نفسه
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:-هيمنفردةهشامابنبهااستدلالتيواألحاديث

بالنكرةاالبتداءجوازعلىبهاستدل«العبادعلىاللهكتبهنصلواتخمس»:حديث.1

.(1)مضافةكانتإذا

ونهٌيبمعروفأمر»حديث.2 ، االبتداءجوازعلىبهاستدل«صدقةمنكرعنصدقة

:مثاالنالحديثهذاوفي_(2)معمولبهاتعلقإذابالنكرة

.أمر(النكرةبالمبتدأ)بمعروف(تعلُّق:أولهما (

هذافيويالحظ)نهي(النكرةبالمبتدأ)منكرعن(والمجرورالجارتعلق:والثاني

هشامابنعندمنهجيةمسألةوهذهمانحويةمسألةعلىالواحدالشاهدفياألمثلةتوافرالحديث

.اللهشاءإنبعدفيمافيهاالقولسنفصل

بهاستدل«القيامةيومأرضينسبعمنُطوِّقهأرٍضمنشبرِقْيَدَغَصَبمن»:حديث.3

.(3)إعرابهفيالسالمالمذكربجمعتلحق"أرضين"كلمةأنعلى

وإْنخيرًاإنبأعمالهممجزيونالناس»:الحديثان.4 ، ولوالتمس»و«فشٌرشرًافخيٌر

"لو"أو"إْن"تقدَّمهاإذاخبرهاوإبقاءواسمها)كان(حذفعلىبهمااستدلوقد«حديدمنخاتمًا

.(4)الشرطيتان

صالمصدر-(1) ، 173نفسه
صالمصدر-(2) ، 173نفسه
صالمصدر-(3) ، 77نفسه
صالمصدر-(4) ، 178–177نفسه
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عدمعلىبهاستدل«َقْتلهفْيلكخيرفاليكْنهوإالعليهتسلَّطفلنيكنهإن»:حديث.5

،صيغةعلىجاءتأنهامع.(1)بعدهاالمتصلالضميرلوقوع)يكْن(نونحذفجواز المضارع

ولموسبقها ، ولكنيعقبهانفي ، .متصلضميرَوِلَيهاساكن

ليسعليهاللِهاسُموُذِكَرالدََّمَأْنَهَرما»:حديث.6 ، علىبهاستدل«والظفَرالسِّنَّفكلوا

.باإلجماعالنصبواجببهاوالمستثنى)إال(بمنزلةوهيلالستثناءهنا)ليس(أن (2).

علىبهاستدل«وثالثينثالثًاصالٍةكلُِّدُبَروتَكبِّرونوُتَحّمدونتسّبحون»:حديث.7

.(3)واحدمعمولمنأكثرعلىعاملينمنأكثرتنازع

بهاستدل«الُعشرإلىُرُبُعهاُثُلُثهانصُفهالهُكِتَبماالصالَةَلُيَصلِّيالرجُلإن»:حديث.8

.(4)اإلضراببدلعلى

المرفوعالضميرعلىالعطفجوازعلىبهاستدل«وعمُربكٍروأبوكنُت»:حديث.9

.(5)«فصلوالتوكيدغيرمنالمتصل

االستشهادإلىمنهالتمثيلإلىأقرببعضهاذكرجاءالسابقةالمنفردةاألحاديثأنوُيالَحظ

وهذا1،2،4،7(األرقامذواتاألحاديثفيكما ، ؛االستشهادمنيكثرلمأنهيعني) بالحديث

األحاديثوهياألربعةيقارببحقاستشهادًاُيَعدُّوالذيالعشرةدونبهااستشهدالتيفاألحاديث

.3،5،6،9(األرقامذوات (

صالمصدر-(1) ، 178نفسه
. صالمصدر-(2) ، 236نفسه

صالمصدر-(3) ، 367نفسه
صالمصدر-(4) ، 384نفسه
صالمصدر-(5) ، 391نفسه
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_أعلموالله_تمثيًالذكرهأنهالسياقمنفيظهرالثامنالحديثأما

فقداألحاديثببعضيحتجالبالحديثاالستشهادأنصارمنبأنهالموصوفهشاموابن ،

«………عائشةقوُلوشّذ»و«رمضانإالكلَّهشهرًااللهرسولصامما»:عائشةحديثعنقال

.نكرة"شهرًا"المؤكَّدفيهجاءالسابقالحديثألن

:هشامابنعنداألحاديثبعضتأويل:الثالثالمطلب

فقدالنحويمذهبهمعينسجمبماتأويلهااألحاديثبعضفيهشامابنعلىيؤخذمما أورد،

والوهويزنيحيثالزانييزنيال»:والسالمالصالةعليهقوله ، حينالخمريشربمؤمن

وال(تقديرهمحذوف)يشرب(فاعلأنالحديثهذافيالكسائيويـرى،«مؤمنوهويشربها

وقديشرب ، ( فقالفيهشامابنخالفهالشارب ، "هذا ماإلىعائدًاضميرًاليس)يشرب(فاعل:

والخالفذلكألن_الزانيوهوذكرهتقدَّم ، فحذف)الشاربيشربوال(األصلالمقصود

الذيالشاربعلىعائدالفعلفيمستترضميرهووإنمايحذففالعمدةالفاعلألنالشارب

"يشرب(استلزمه )الكسائيعلىيرويهفيما(هشامابناعتمادأنالتأويلهذافيويظهر(1))

للكسائييشهدالحديثهذاأنيظهروالذي.يحذفالعمدةالفاعلأنَّمنالبصرةنحاةقررهماعلى

(نظريفي_الفاعلحذفوسببدليلعليهدلإذاالفاعلحذفجوازفيمذهبهويؤيد والله_

شارب"بل"شارب"بأنهتسميتهَتشْعلمالخمريشربالذيزانيًا"،لكن"يسمَّىيزنيالذيأن)أعلم

(قيلولو"خمر تلكفيهكانتلما)مؤمنوهويشربهاحينالخمَرالخمرشاربيشرُبوال:

.السياقمنضمنًامعلومأنهخاصةالفاعلحذففيالمتمثلةالبالغة

صالمصدر-(1) ، 161نفسه
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:الثالثالمبحث

منهشامابنموقف

·ونثراشعرًاالعرببكالماالستشهاد
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:·ونثراشعرًاالعرببكالماالستشهادمنهشامابنموقف:الثالثالمبحث

:العربيبالشعراالستشهادمنهشامابنموقف:أوًال

حتىالعربيبالشعراالستشهادمنأكثرقدهشامابنأنيجدالذهبشذورلشرحالمطالعإن ،

ولكنشاهدًا)239(لديهالشعريةالشواهدعدةبلغت األبياتكليوردهشامابنكانهلشعريٌا،

وهل ؟.إيرادهافيأسلوبهكانلالستشهاد؟ واحدًا

والاالستشهادمنهاالغرضكانهشامابنأوردهاالتياألبياتأكثرإن أنهذايعنيبها،

بللالستشهادأوردهاقداألبياتكل وأبياتًاالستطرافأوردهاأبياتًاثمةإنبها، كانأخرىمعناها،

وأبياتًاالفقطللتمثيليوردها ، وغيرالنحويالنقدإليهايوجهكانلالستشهاد هذهوتوضيح.ذلك،

:يليفيماالمسألة

:لمعناهاستطرافًاأوردهما-أ

بنمحمد[الّرعادابنقول:األبياتهذهلمعناها،ومناستطرافًااألبياتبعضهشامابنأوردلقد

.هـ658سنةالمتوفىإبراهيمابنرضوان [

مملوكـهوأننيإليهشوقيلهوصفالبهاءالمولىعلىسلم

منهوكهمشطورهبهجسميتشوقيإليـــــهيحركنيأبدًا

(1)تحريكـهبممكنوليسألففكأننيلبعدهنحلُتلكـــــن

(الشاعرقولالمستطرفةاألبياتومن-(1) .بهذاشبيههوهي)مكانياتحلالترانيمامتىإضافٌةوأنتتنوينكأني:
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قولاستطرافًاهشامابنأوردهاالتياألبياتومن توفى[ُعَنْينبنالدينشرفالشيخلمعناها،

:هـ630 [

يتقدمــاأنالنحوفيأحٌدلهُيجـزولم)إّن(أخبارمنكأني

فإّنيإليكيجرنينداكمنجرحرفعسى (2)معدماوصالكمن،

االسمبإّنينصبمنلغةعلى)ُمعدمًا(نصبقدالشاعرأنالثانيالبيتفيويالحظ

.(3)جميعًاوالخبر

أنهكماالعلميةالمادةعبءمنشيئًاعنهمويخففيؤنسهمألنهللمبتدئينجدًامفيدهذاومثل

.سبيًالإليهاالنسيانيجدوالالطالبذهنفيالقاعدةفتترسخالنفسفيوقعًاأكثريكون

:تمثيًالأوردهما_ب

ابنإبراهيمأن،-ومعلومبشعرهيحتجاللشاعرالشعرمنبيتُيذكرأنبالتمثيلويقصد

وأنآخرهو)هـ152ت(هرمة ، ُيحتجالالذينالمحدثينالشعراءأولهوبردبنبشارالحجج

-،وفي مسألةعلى)االستشهاد(أو)االحتجاج(أواالستداللهوالقصديكونالالحالةهذهبشعرهم

.تمثيًالالبيتذكرالقصديكوننحوية،بل

:(1)المتنبيقوللالستشهادالللتمثيلأوردهاالتياألبياتومن

شرحابن-(2) ، صشذورهشام ، 203الهب
صالمصدر-(3) ، 204نفسه
/15الحميدعبدالدينمحيمحمدبتحقيقالذهبشذورشرحمنالتاليةالصفحاتيُْنظرتمثيًالوردتالتياألبياتمنالمزيدلمعرفة-(1)

23/36/91/119/120/178/198/406
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(2)والقلمالقرطاسوالرمحووالسيفتعرفنيالبيداءووالليلالخيل

ومعلومعالماتمنعالمٌةالتعريف)ال(أنعلىبهمثلوقد ، ممنليسالمتنبيأناالسم

ومعبشعرهيستشهد البيتهذافيماعلينايخفىوال.نحويةقاعدةعلىهشامابنبهمثلفقدهذا،

ففيالبيتفيلألمثلةتعديدمن ففيالتعريف)ال(عليهادخلتأسماءسبعةوحدهالبيتهذاالواحد؛ ،

وكانأبياتسبعةإيرادعنيستغنيأنهشامابناستطاعواحدبيت بعضيوردأحيانًامتفرقة،

منيراهالذيالنحويالنقدإليهايوجهثمبهميحتجاللمناألبيات أبيقولعلىاعتراضههذا،

(الحمدانيفراس (3))تعاِليالهمومأقاسمكتعاِلي:

"فقال .(4)"واسَعْيأخَشْي:قالكماالفتحالصواب:

:استشهادًاذكرما-ج

داعيوال.مامسألةعلىدليًالليكونبشعرهيحتجلشاعرالشعرمنبيتإيراد:باالستشهاديقصد

:التاليالنحوعلىعرضهايكون،وسوفالكتابشواهدمعظمتشّكلفهيالشواهدهذهجميعالستقراء

.الشاهدذكرفيهشامابنمنهج-1

.الشاهدصاحبذكرفيهشامابنمنهج-2

.موضعمنأكثرفيبالشاهداالستشهاد-3

:الشعريالشاهدذكرفيهشامابنمنهج-1

صالمصدر-(2) ، 15نفسه
صالمصدر-(3) ، 23نفسه
صالمصدر-(4) ، 23نفسه
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هلالشعريالشاهدإيرادهكيفيةعنهناالحديثيكونسوف أمالبيتيوردكان، ؟ بأكمله

أميكتفي ؟.أبياتمجموعةيذكربالشطر؟

ومنالبيتالالشاهدبيتشطرأحيانًايذكركانهشامابنأننجد ، :هذاأمثلةكله

1" .(1)"طعنةأذناهبينمناتزوَّد-

"اآلخرقول-2 .(2)"وساكنهنعمانأحاديثإيٍه:

"اآلخرقول-3 .(3)"سالمأمعنإيِهوقلناوقفنا:

.لكثرتهلذلكللتمثيلحاجةوالكامًالالبيتيذكركاناألحيانمعظموفي

فقدواحدًاالشاهديكوناألبياتمنمجموعةيذكركاناألحيانبعضوفي ؛ استشهدمنها
:الدؤلياألسودأبيبقول

(4)عظيُمفعلتإذاعليكعاٌرمثلهوتأتَيخلقعنتنهال

ايرادهعندونجده.فعلألنه)مع(بمعنىالواوكانتوإنمعهمفعوًالليس)تأتَي(أنعلى

.بعضمعبعضهااألبياتترابطهوهذافيالسببوفيهاشاهدالأبياتثالثةقبلهيوردالبيتهذا

:اإلطنابةبنعمروبقولواستشهد

(2)تستريحيأوتحمديمكانكوجاشتجشأتكلماوقولي

وقدبالفعليكونكماباالسميكونقدالطلبأنعلى .بعدهوبيتًاالشاهدهذاقبلبيتينأورد،

صالمصدر-(1) ، 47نفسه
صالمصدر-(2) ، 118نفسه
صالمصدر-(3) ، 118نفسه
صالمصدر-(4) ، 238نفسه
صالمصدر-(2) ، 345نفسه
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فإنذلكخالفالحقأنغيرلهاداعيالإطالًةهذافيأنُيَظنُّوقد المرتبطةاألبياتذكر،

وقدفهمًاأكثروتجعلهالقارئذهنفيالشاهدتثبتبالشاهد إلىبالنسبةإطالةهذافييكونله،

غيرفيالمؤلفين ، علىالدروسإلقاءأثناءفياألساتذةالمسألةهذهيستثمرأنالممكنمنأنكتبهم

فقبل وهذهالمرتبطةاألبياتيذكرالشاهديذكرأنالتالميذ، تبعدفهياألهميةفيغايةمسألةبه،

وتعمقالملل .ثانيًاللشاهدالطالبفهمأوًال،

:الشاهدعزوفيهشامابنمنهج

فيشكهنالككانإذاالقائلباسمفيهايصرحأحيانًاكانهشامابنذكرهاالتيالشواهدإن

ومننسبته "قولههذاإليه، وكونهكمابالفعلالطلبكونبينفرقوال: ، كقولالفعلباسممثلنا

:الفجاءةبنقطريإلىفنسبهعبيدةأبوغلطو-اإلطنابةبنعمرو

)"بالئيوأبىعفتيليأبت( …(2)

ومن(1)مشهورونقائليهاأن،معالقائلباسمبهايصرحيكنلمالشواهدمعظمولكن :هذا،

.(2))جارًةأنتماجارتايا:(األعشىقول-1

:الكميتقول-2

.(3))مذهبالحقمذهبإّالوماليشيعةأحمدآلإالومالي(

صالمصدر-(2) ، 345نفسه
الحطيئة257،268،302األعشى/290،372عزةكثير/289،300بثينةجميل/28صالنابغةبشعرهماستشهدواالذينالشعراءمن-(1) ،:312/

.415حجربنأوس402/407:جرير/345:قطري
صالمصدر-(2) ، 257نفسه
صالمصدر-(3) ، 263نفسه
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،القائلمعروفةغيرأيضًا،وهيالقائلباسمفيهايصرحلماألبياتمنعددهنالككانوقد

:الشاعرقولومثاله

(4)تزهقاإلماتةقبلنفوسهمفهلهلتالمعتديندياروطئنا

:اآلخروقول

(5)الخزفانتمولكنصريٌفوالذهٌبأنتمإنماغدانةبني

:اآلخرقولو

(6)مولُعنديمييهوىالذيبكلفإننيعدانيماالندامىتملَّ

،وقدهذامنكثيرةأبياتوهنالك استشهدقدهشامابنأن–استقصائيحسب–وجدتالنوع

.)1(القائلمجهولةشاهدًا)35(بـ

كماجّنيإلىتنسبأنالشواهدبعضفيالطريفومن :يقولالذي]113رقم[الشاهدفي،

معبدأمَِّخيمَتْيقاالرفيقينجزائهخيرالناسرباللهجزى

.شخصهيرواولمبمكةصوتهسمعواالجنمنرجلإلىمنسوبالشاهدهذافإن

صالمصدر-(4) ، 191نفسه
صالمصدر-(5) ، 194نفسه

)6- صالمصدر) ، 262نفسه
)1- ،هيوردتالتيالصفحاتأرقامبإيرادأكتفيسوف) :فيها
)21/27/72/73/81/84/99/100/130/133/142/154/176/194/197/207/258/270/275/278/285/286/298/

306/336/337/360/370/371/374/380/388/413/416/443(
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:موضعمنأكثرفيبالشاهداالستشهاد

فقدموضعمناكثرفيالواحدبالشاهد-أحيانًا–يستشهدهشامابنكانلقد بقولاستشهد،

:الشاعر

تستريحيأوتحمديمكانكوجاشتجشأتكلماوقولي

واستشهدوفعلالشرطأداةحذفعلى ، .الفعلاسمبابفيبهالشرط

للشواهدأوالهاالتيالعنايةتلكالشعريةالشواهديوللمهشامابنأنسبقفيماونالحظ

فلم األولىبالدرجةالقرآنيةباآلياتواهتماماته.نادرًاإالمعناهايوضحأويعربهايكنالقرآنية؛

.جيدًاإليهاننتبهأنينبغيمسألةهامة

شرح(على:العديدةتحقيقاتهفيالحميدعبدالدينمحييمحمدالشيخنجدأنالعجيبومن

وشذورشرح(المسالك)،وأوضح(اللبيب)،ومغنى(عقيل)،وابن ، الندى)،قطرشرح(الذهب)

يولي فيوضحاهتمامًاالشعريالشاهدوغيرها، ويعربهمعناهخاصًا؛ ويبينمفردات، ، الشاهدوجمًال

القرآنيةاآلياتيوليالنجدهولكننا.قائلهإلىنسبتهفيتحقيقهفيأحيانًااالستطرادعنفضًالفيه

ولعلهاالهتمامهذامثل .(1)بهاالمختلفةالتفاسيراعتناءعلىهذافياعتمد،

:هشامابنعندنثرًاالعربكالم-2

ولكنهالعرببكالميستشهدهشامابنكان ، وهذهذكرهمنيكثريكنلمنثرًا الظاهرة،

يقولمعظمعندمالحظة ، وأولئكهؤالءعندالنثريةالشواهدقابلناإننحن:"األفغانيالنحاة
حققيوسفبركاتوهوفذًاباحثًااأليامهذهفياللهّيسروقد-(1) ، وشرحللحريرياإلعرابملحة:مثل(النحوكتبمنعددًاهبود وشرحقطر، )الذهبشذورالندى،

.وغيرهاإلعرابحيثمنبالغًااهتمامًاالشعريةالشواهدوواألحاديثباآلياتاهتموقد
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هشامابناستشهادعلىاألمثلةمنجملةسأذكرفإننيلذاو"(2)جدًاضئيلةوجدناهاالشعريةبالشواهد

وسأقسمالعرببكالم والنثرالمثليشبهوماالمثل:قسمينإلىنثرًاالعربكالمنثرًا، .(3)العادي،

وهذا"تراهأنمنخيربالمعيديتسمع:"هشامابنأوردهاالتياألمثلةومن:المثل:أوًال

،والجواب(وهوفعًالإليهالمسندفيهجاءواضحهوكماالمثل على)تسمع(أنهذاعنتسمُع)

والذيالمضارعالفعلوقعحذفتفعندما)أن(إضمار .الثانية)أْن(ثبوت)أن(حذفحسنبعدها،

فقدلغةعلىبهاليستدلاألمثالبعضيذكركانكما الأخاكمكرٌه:"بالمثلاستدلمعينة،

.القصرلغةوتسمىحالكلعلىباأللفاألخيستعملمنلغةعلىجاءأنهعلى(1)"بطل

وأحيانًاالعربلغاتمنلغةعلىأحيانًابهيستدلكانوقد:العاديالنثر:ثانيًا علىأخرى،

بشكلالعربإلىالقولينسبأنأوالقائلباسميصرحأنإماهذاكلفيوهو.معينةنحويةمسائل

:التفصيل،وإليكعام

(2):العربلغاتعلىبالنثراالستدالل

:"بعضهمبقولفاعلهعلىمقدموهوالجمععالمةالفعللحوقعلىهشامابناستدلفقد

واستدل(3)"البراغيثأكلوني السؤَّالبعضسمعأنهمنالفرَّاءرواهبماالعربلغاتبعضعلى،

)ذات(جاءتفقد"َبْهاللهأكرمكمذاُتبه،والكرامةاللهفضلكمذوبالفضل:"يقولالجامعالمسجدفي

.60صالنحوأصولفي-(2)
.123ص،السابقالمرجع-(3)
شرحابن-(1) ، صشذورهشام ، 225الذهب
.أغراضهمعنقومكلبهايعبرالتياألصواتبهاالمقصوداللغة،وليسالحديثالمصطلحفياللهجاتالعرببلغاتيقصد-(2)
صالمصدرينظر-(3) ، 177نفسه
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وجاءصفةألنهاالكسرحقهاأنمعمضمومة ، حذفتقداأللففكأنبهامنبدًال)به(بـللكرامة

.(4)كسرتهاسلبتقديربعدالباءإلىفتحتهاونقلت

:القائلباسمالتصريحدونالعرببكالماالستدالل

فقدأي"بوائكهالمنحاٌرإنه:"قولهمبهااستدلالتيالعربأقوالومن علىبهاستدلسمانها،

وإعمالهاالفعلعملتعمل)مفعال(صيغةأن "العرببقولواستدل.كثير، مندعاءسميعاللهإن:

.(1)قليلإعمالهاأنوذكرالفعلعملتعملقدفعيلصيغةأنعلى"دعاه

"العربقولوهي:الكحلبمسألةالفعلعمليعملقدالتفضيلاسمأنعلىواستدل ما:

)أحسن(التفضيلالسمفاعلفالكحل(2)"زيدعينفيمنهالكحُلعينيهفيأحسنرجًالرأيت

رجليهامنأطوليديهاالزرافةاللهخلق:"العرببقولثابتًاوصفًاتأتيقدالحالأنعلىواستدل

(3).

:االستداللعندعنهميأخذمنبأسماءالتصريح

صالمصدر-(4) ، 123نفسه

صالمصدر-(1) ، 393نفسه
)2- صالمصدر) ، 415نفسه

صالمصدر-(3) ، 249نفسه
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،وإنينقلمنبأسماءيصرحأحيانًاهشامابنكان التصريح،فقدعدممنأقلهذاكانعنهم

علىوذلكمعرفةاسمهاأنمععملتقد)ال(أنعلى"لهاحسنأبامسألةوال:"عمربقولاستدل

.(4)لهاحسنأبيمثلوالتقدير

قريشمثلالتقديرعلى"اليومبعدقريشال"مكةفتحبعدسفيانأبيبقولكذلكواستدل

(5).

"الحجاجبقولبالواومثلهعلىاسمعطفهواألصلفيالمثنىأنعلىواستدل للهإنا:

،ومحمد للتطويلكراهيةالحجاجقولعنعدلواقدوالناس"المحمدان:يقلولم"يومفيمحمٌد

.(1)"والتكرار

ابنعنديلَقلمحجة،وأنهكانوإنمجموعهفيقليلنثرًاالعربكالمأننجدفإنناوهكذا

الشعر،نظرًابروايةالرواةاهتمامإلى-أعلموالله–هذامردالشعر،ولعللقيهالذياالهتمامهشام

.الشعريالوزنلطبيعة

صالمصدر-(4) ، 211ص–210نفسه
صالمصدر-(5) ، 211نفسه
صالمصدر-(1) ، 44نفسه
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:الـرابعالمبحث

هشامابنموقف

اإلجماعمن
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اإلجماع:الرابعالمبحث

:اإلجماعتعريف*:األولالمطلب

مامسألةعلىوالكوفةالبصرةأهلنحاةإجماع:باإلجماعيقصد ، يخالفلمما

.(1)قياسًاأونصًاإجماعهم

يقولمخالفةتجويزهجنيابنعنالسيوطيونقل ، :جنيابناإلجماع

وطريقةعلةعنلهُفِرَقَمْنفكل" ،(أبا)خليل(نهجة،كانصحيحة، ،فكره)عمرونفسه

َوَتقدَّمطالالتيالجماعةمخالفةعلىباإلقداملهنسمحالأنناإال ، إالبحثها ، إتقانبعدنظرها

.(2)"وإمعان

وإنما(فييقدحالاثنينأوعالممخالفةأننفهمأنويجب ، ( بالكثرةالعبرةاإلجماع

والذي ، اسمإلىالكلمةانقساممسألةعلىباإلجماعاعَتدَّقدهشامابنأنهذاعلىيدلالكاثرة

فقالوحرفوفعل عبدالدينمحيمحمدالشيخأشاروقد".بقولهُيْعَتدُّمنذلكعلىأجمع:"؛

ابنولعلَّ)الخالفه(أسماهرابعًانوعًافأضافهذافيخالفقدصابربنجعفرأنإلىالحميد

.بقولهيعتدالممنيعدههشام

:)الذهبشذورشرح(فياإلجماع:الثانيالمطلب

ص–(1) ، للسيوطي ، و55االقتراح 55ص)السيادةارتقاء(؛
ص_(2) ، للسيوطي ، نقًال55االقتراح البنعن؛ ، جالخصائص ، ص1جني 190ص–189،
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بلمسألةفيالنجاةأقوالتوافقمجردليساألمرواقعفي)اإلجماع(إن ، معينة

ومناهجمذاهبهماختالفمنالرغمعلىالنحويةالمسألةإلىمنهمكلنظرةتوافقهو البحث،

واألدلةعندهماالحتجاج،وأصوللديهم لذايعتمدونالتي، نتسرعأنالسهلمنليسفإنهعليها؛

فتخطئةُمْجَمٍعأمرتخطئةفي ، تخطئةمنأهونمادليلعلىفيهاعتمدلعالمرأىعليه

ألن ؛ لهذاأدلةحصيلةاإلجماعاإلجماع ، مخالفةفيالتسرُّععدمإلىجنيابندعامختلفة

.وإمعانإتقانبعدإالاإلجماع

وذكرضّبجحُرهذا:"قضيةفيالنحاةعلىاستدركأنهجنيابنذكروقد أنخرٍب"،

وذكرخربأي)ضٍب(لـسببينعتأنهعلى)خرب(جر ، النعتعلىأدلةجحُره

فإنجنيالبنالباحثيسلموال.موقفهتؤيدالسببي ؛ السببيالنعتعلىالمذكورةاألدلةبهذا

وإذابذكرجاءتبلمعمولهاحذففيهايردلم ، ارتكبناتخريجهعلىفرعناالمعمول

فيمحظورات "نحولغوية، والطيبٌة(تقديرعلى"طيبٌةرجٌلهذا: ، ( يقولنظنهأرومته

المجاورةعلىالجرعلىوتخريجها"خربّضٍبجحُرهذا:"مثلعلىالكالميقصربلبهذا

لعدم ، .السببيالنعتبابمنأنهايؤيدصريحدليلذكرأولى

وكانتالتيبالمنزلةاإلجماعكانولما ، كانباألمرليستمخالفتهذكرت ، الهّين

ألنمصادرمنمصدرًاليسذاتهفياإلجماع ، اجتماعيعني-مثًال-العلماءإجماعالنحو

أوالقرآنمنتكونقدالتيأدلتهم ، َفَمَردُّكالمأوالشريفالحديثالكريم ، إذًاالمسألةالعرب

فاإلجماعالتياألصولإلى ، .المختلفةاألدلةمنمجموعةإذًاذكرُتها
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منزلتهبلغتمهما_عالمأيقولبموافقةنتسرعأالينبغيأنهعليهالتنبيهينبغيومما

فاألمرأيفياٌإلجماععلى ، من،فكموالتتبعواالستقصاءالبحثمنمزيدإلىبحاجةمسألة

وْجمُعخالفًافيهاأنمع)اإلجماع(فيهاالحجةإنوقيلأثيرتمسألة مشهورًا؟

،تضافرإلىبحاجةوهوالعلميالبحثفيعنهمندوحةالهاٌمأمٌر)اإلجماع(مسائل الجهود

فإنناالمتفقالقضايالحصرالعلماءوتكاتف ؛ منالكثيـربينهاتحويالنحوكتبنجدعليها

لكننامسائل ، ألنالمتفقشبهأوعليهاالمتفقالمسائلفيكتابإلىبحاجةالخالف ، عليها

لكنَّمسألةمنهتخلوالقدعالمينأوعالممخالفة ، مائةموافقةمقابلفيعاِلمِيْنمخالفةنحوية

تكون"النحاةعندعليهاالمتفقالمسائل:"هذهالبحثقضيةولعلَّ.االطمئنانإلىيدعوأمٌر

.البحثهذاثمارمنطيبةثمرة

فقدالمراد)اإلجماع(مسألةفيعليهالتنبيهيجبومما ؛ أجمع(نحوييقولباإلجماع

يقابلهقدإذبحجةليساإلجماعوهذاالبصرةعلماءإجماعويقصد)وكذاكذاعلىالعلماء

ذكرًالهاستجدالتيالعامةالعباراتهذهمنحذريننكونأنفيجبمثًالالكوفةعلماءإجماع

.البحثهذافيهشامابنعندوشرحًا

:الذهبشذورشرحفي)اإلجماع(

بماتظفرتكادالبحيثبمكانالقلةمن)الذهبشذورشرح(فياإلجماعقضاياإن

ويعودالنزرفيإالبحقاإلجماعيمثِّل ، التياإلجماعمسائلمنالتحقُّقتعذُّرإلىهذااليسير

وسوَفاإلجماعتحقُّقمنويتحققيجمعهامنإلىبحاجةتزالال ، هذافيإليهاأُضّمفيها

،وأضعهُيشعرماالبحث .اإلجماعمنازلمنمنزلةبالكثرة
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:هيمراتبستعلىجاءتالذهبشذورشرحفياإلجماعألفاظأنليتبيَّنوقد

(مثلباإلجماعفيهُصرِّحما.1 بإجماع(1))َأْجَمَع: باإلجماع(2))،( )،((3)) ،

مما(4))الفريقاناتفق باتفاق(5))فيهخالفال،( ) ،((6).

:نحوالكثرةعلىللداللة)الجماهيـر(أو)الجمهور(لفظةفيهُتستخدمما.2

جماهير(7))الجمهور( ) .(8))العلماء،

أكثر:(مثلالجمهورمنمرتبةأدنىوهيالتكثيرعلىتدللفظةفيهتستخدمما.3

.(9))النحويين

مثلفريقاتفاقعلىللداللةيستخدمما.4 ، (معين (01))البصريينباتفاق:

مثلمذهبإلىمضافة)الجمهور(لفظةفيهتستخدمما.5 ، (بعينه جمهور:

.(11))البصريين

أكثر:(،مثلمعينبمذهبمختصةالتكثيرعلىدالةلفظةفيهتستخدمما.6

(21))البصريين

:مسألتينالمبحثهذافينوضحوسوف
13ص"الذهبشذور"هشامابن-(1)
صالمصدر-(2) ، ص17نفسه ،100
صالمصدر-(3) ، 287نفسه
صالمصدر-(4) ، 423نفسه
صالمصدر-(5) ، 25نفسه
صالمصدر-(6) ، 260نفسه
صالمصدر-(7) ، 115نفسه
صالمصدر_(8) ، ص433نفسه ص118، ص215، ص262، ،353
صالمصدر_(9) ، 330نفسه

صالمصدر_(01) ، 135نفسه
صالمصدر_(11) ، 42نفسه
صالمصدر_(21) ، 449نفسه
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منهاوالمقصود)الجمهور(لفظة:ثانيًاباإلجماعفيهُصرِّحما:أوًال

:منهوالمقصودباإلجماعفيهُصرِّحما:أوًال

:يليماباإلجماعفيهاُصرِّحالتيالمسائلمن

أنتما:(الفرزدققولالمضارع،ووصفالفعلعلى)ال(دخولجوازعدم.1

"قالثمقبيحةضرورةبأنه)حكومتهالُتْرَضىبالحكم :معناهماالجرجانّيقال:

.(1)"بإجماعخطأالنثرفيذلكاستعمالإن

ألنإجماعباإلجماعويقصد ، كانوإناالختيارفيذلكيجيزونالكوفيينالبصريين

وتبعهم ، )المسالكأوضع(فيهذاموقفهعنَعَدلقدهشامابنأنويبدو.مالكابنقليًال

فقدذهبوامايؤيدمالهظهرعندما ، قالثمالموصولةغير)ال(االسمعالماتمنذكرإليه

" ،(2)"حكومتهالترضىبالحكمأنتما:"كقولهالمضارععلىتدخلفقدالموصولةفأما:

أيعلىتدلالتي)َقْد(استخدمأنهفيالحظ ، بينمايجوزاألمرإنالتقليل ، شرح(فيبقلة

.قبيحةضرورة"بأنهوصفه)الذهبشذور "

،أوالماضيةاألياممنمايوبهقصدإذاالظاهرةبالحركات)أمس(إعراب.2 ُكّسر

وذكرأو ، ولعله(1)"بإجماع"يعربأنهأضيف منالفريقينإجماعهناباإلجماعيقصد،

(2)"الحالةهذهفييبنيهمنالعربمنوليس:"الدينمحييمحمدالشيخوالكوفة،يقولالبصرة

صالمصدر_(1) ، 17نفسه
جأوضح_هشامابن_(2) ، ص1المسالك ،22
صشذورشرح_هشامابن_(1) ، 100الذهب
صالمصدر_(2) ، 101نفسه
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:(3)"باإلجماعحرٌف"أنهاوذكر)لن(حرفية.3

بلحرفيتهافييختلفوالمألنهموالكوفيينالبصريينإجماعاإلجماعويقصد

وإذاأممفردةهيهلأصلهافياختلفوا ؟ وغيرهوفمامركبةكانتمركبة ؟ مماذلكأصلها

.(4)المختصةالكتبفيمفصلهو

:التنازعبابفيالعاملينأيإعمالجواز.4

فياختلفواثمشئتالعاملينأيإعمالجوازعلىالفريقانواتفق:"هشامابنيقول

.(5)"المختار

أوظرفًاكانإذاخبرهابمعمول)وخبرهااسمها(ومعموليهاكانبينالفصلجواز.5

وقالجارًا ، .(6)"فيهخالفالمماهذا:"ومجرورًا

ـاع)فيهخـالفالمما(بـويـقصد ذكرهماهذايفيدوالكوفيينالبصريينإجم

"(1))المسالكأوضح(في ظرفًاكانإنخبرهامعمولاألفعالهذهيليأنباتفاقويجوز:

نحوأو ، أوكان:"مجرورًا ، زيٌدفيعندك ، فإنالمسجد ، فجمهورأحدهمايكنلممعتكفًا

.(2)"مطلقًايجيزونوالكوفيينمطلقًايمنعونالبصريين

:الجمهور(لفظ:ثانيًا (

صالمصدر-(3) ، 287نفسه
ص4ج"المسالكأوضح"هشامابن:ينظر-(4) ،150
صشذورشرح–هشامابن-(5) ، 423الذهب
صالمصدر-(6) ، 25نفسه
جأوضع_هشامابن-(1) ، _ ص1المسالك ،248
وقالكفوًالهيكنولم:"بآيةالدينمحيمحمدالشيخاستدل-(2) ، " معمولأنوواضح"مطلقًايمنعونالذينالبصريينجمهورعلىيردالنصوهذا:"أحد

ص1ج)المسالكأوضحينظر(تقدَّمكماالبصريونيجيزهالوجهوهذاومجرورجاراآليةفيالخبر ،248
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مؤونةتكفينافإنهامعينفريقإلىأضيفتإذا)الجمهور(لفظةأنالواضحمن

ال(3))البصريينجمهور(أنمنهشامابنذكرهماهذاأمثلةمنها،ومنالمرادعنالبحث ،

وفيإعادةبدونالمجرورالضميرعلىالعطفيجيزون ، عنذكرآخرموضعالخافض

فيماذلك.األكثريةبالجمهوريقصدأنهيدلمما)البصريينأكثر(قولأنهانفسهاالمسألة

أماالجمهوربتحديديتعلق ، فيجبدونالجمهورلفظةأطلقتإذاالمراد ، نبحثأنتحديد

وسيتضح ، :-األمثلةمنهذاعنها

ويقولالضمبقاء:وجهان)زيد(فييجوز"عمربَنزيَديا"قولنافي.1 ، والفتح

ويقصد(4)"الفتحالجمهورعندوالمختار:"هشامابن الذينالبصرةعلماءجمهوربالجمهور،

.(5)المّبردوخالفهمالرأيهذاإلىذهبوا

فيبابفيعنهالمشغولاالسمنصبفي.2 ، (مثلاالشتغال ،زيدًا: ( ضربُته

رأيهذا:"قالثم(4)"وجوبًامضمربعاملأشبههوماذلكفيفالنصب:"هشامابنيقول

(هوالناصبيجعلونالكوفيينألن)البصريينجمهور(بالجمهوروالمقصود.(5)"الجمهور

ولكنهم ، ( فالكسائّيكيفيةفييختلفونَضَرب ؛ ،بالفعلالمتقدِّماالسمينصبالنصب المذكور

والَفرَّاءالضميرأنَّاعتبارعلى ، وقدوالضميرالمتقدماالسمفيالفعلُيْعِململغى ، المتأخر

الثنينمتعديًايصيرلواحديتعدَّىالذيالفعلبأنالفرَّاءعلىوُردَّ:"بقولههشامابنعليهماردَّ

وقول42ص–الذهبشذور-(3) .القراءات(مبحثفيتوضيحهاسبقوقد"واألرحامبهتساءلونالذي:"بقراءةمردودالبصريين، (
صالمصدر-(4) ، 115نفسه
صالمصدر-(5) ، 115نفسه
صالمصدر-(4) ، 215نفسه
صالمصدر-(5) ، 215نفسه
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وعلى يستقيمفال)غالمهضربُت(كـالسابقضميرغيريكونقدالشاغلأنَّالكسائي،

.تقدَّمكماالبصريينجمهوربالجمهورالمقصودأنإلىالمثالهذامنويتضح.(1)"إلغاؤه

صالمصدر_(1) ، 55نفسه
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:الخامسالمبحث
هشامابنموقف
القياسمن
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القياسمنهشامابنموقف:الخامسالمبحث

"األولالمطلب :النحوأصولعلمفي"القياس:*

حملهو"أو(1)"معناهفيكانإذاالمنقولعلىالمنقولغيرحمل"بأنهالقياسيعرف

"قولهالكسائيعنويروى.(2)"الفرععلىاألصلحكمإجراء(تقتضيبعلةأصلعلىفرع :

.(3)"يتبعقياسالنحوإنما

،قياسكلهالنحوألنيتحققالالنحوفيالقياسإنكارأناعلم:"األنباريابنيقول

فمنكالماستقراءمنالمستنبطةبالمقاييسعلمالنحو:حدهفيقيلولهذا ، القياسأنكرالعرب

أنهعلىأجمعناأناوذلكالقاطعةبالداللةلثبوتهأنكرهالعلماءمنأحديعلمالنحو،والأنكرفقد

نحوالكتابةمنهيصحمسّمىاسمكلإلىالفعلهذايسندأنفيجوز)زيٌدكتب(العربيقالإذا

إلى(و)ِبشر(و)عمرو"( وإثباتتحتيدخلالماأزدشير)، ، تحتيدخلماالالحصر

.(4)"محالالنقلبطريقالحصر

:هيأركانأربعةوللقياس

(1)-، االقتراح ، .51صالسيوطي
فيعفاف-(2) ، ،أدلةحسانين ).النحوأصولفي(األفغانيسعيدكتابراجع(143صلنحو
.59ص،للسيوطياالقتراح-(3)
صالسابقالمصدر-(4) .60ص-59،
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والفرعالمقيسوهو:األصل ، والحكموهو:عليه ، والعلةالمقيس هذاومثال.،

،:عليهفالمقيسمنهماكلإلىاإلسنادبسببالفاعلعلىقياسًاالفاعلنائبرفع الفاعل

والحكم:الجامعة،والعلةالفاعلنائب:والمقيس .(1)الرفعهواإلسناد،

).الذهبشذورشرح(فيالقياس:*الثانيالمطلب

صورثالثعلىجاءأنه)الذهبشذورشرح(فيالقياسلصورتتبعيمنتبينلقد

:هيمعانثالثةشئتإنأو

.العربمنسمعماعلىقياسًاماتركيبإنشاءبمعنىالقياس:أوًال

منالمستنبطةللمقاييسأوالصرفوالنحولقواعدالكالممطابقةبمعنىالقياس:ثانيًا

.العربكالماستقراء

.أخرىنحويةمسألةعلىنحويةمسألةحمل:ثالثًا

:العربمنسمعماعلىجديدكالمإنشاءجوازبمعنىالقياس:أوًال

فعندماعليهالكالمألنعليهاألمثلةمناإلكثارإلىحاجةوالكثيرةأمثلته ، يطول

.القاعدةشروطعليهماتنطبقكلفيعليهاالقياسبجوازمنهإعالمفهذاماقاعدةالنحوييذكر

:يليماالقواعدهذهأمثلةومن

،ثالثفيهيجوز)َفِعل(وزنعلىكانماكلأن-1 :هيلغات

.60ص،السابقالمصدر-(1)
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إتباعوهيرابعةلغةفيهجازحلقحرفالوسطكانفإن)َفْعل(و)ِفْعل(و)َفِعل(

أيفيللثانياألول ، .(1))ِفِعل(الكسر

كقولكوكسرةمفتوحةياءبينوقعتإذاالواوأنالقاعدة"هشامابنقول-2 ، حذفت

(َوَعَد(في "َيِعُد) ((2).

الدالوهو-السابق)َفعَاِل(وهذا)َفعَاِل(صوغمطردًاقياسًايجوز:"هشامابنقول-3

ماإلىبهذاويشير(3)"تامًاثالثيًافعًاليكونأنوهيشروطثالثةفيهاجتمعمما-األمرعلى

أمفعلاسم)َفعَاِل(أكانتسواء)َفعَاِل(وزنعلىيصاغأنيجوز ، لسباسمًاكانتأمر

.الوزنهذاعلىيصاغأنالسابقةالشروطعليهانطبقتفيمافيجوز)لكاع(مثلاألنثى

مجردثالثيفعل"فيإالتنقاسالالتعجبوأفعالالتفضيلاسمأنهشامابنذكر-4

متفاوتلفظًا ، وقال(4)"للمجهولمبنيوالمنفيغيرالمعنىوتقديرًا،تام مخالفًاسمعوما:"،

فمنيقسلمذكرناممالشيء ، …"منهأقمُن"و"فالٍنمنألصُّهو"قولهمذلكعليه "(5).

فعلىنقيسأننستطيعالصريحةوغيرالصريحةالقواعدمنوغيرهسبقفما عليها،

.قياسكلهالنحو"مقولةتحملأيضًاوعليهجّدًاواسعالقياسفبابالمعنىهذا "

:استعمالهاوأساليبتراكيبهافيالعربيةلطبيعةالكالممطابقةبمعنىالقياس:ثانيًا

النحو،لقواعدمطابقتهبهيعنون"القياسفيكثيرهذا"قولهمالنوعهذاأمثلةومن

"لجازكذاقرئولو"يقولونكأنالقياسجوازإلىاإلشاراتبعضأيضًاالنوعهذاومن
ابنالذهبشذور-(1) ،، .11صهشام
صالمصدر-(2) ، .26السابق
صالسابقالمصدر-(3) ،93.
صالسابقالمصدر-(4) ،418.
صالسابقالمصدر-(5) ،419.
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وإليكغيركانوإنالعربكالمقواعدعلىالقياسعلىحمًالجوازهبهيعنون أمثلةمسموع،

:النوعهذامثل"الذهبشذورشرح"من

ألنقبيحةضرورة)لكاعقعيدتهبيتإلى(الشاعرقولفيأنهشامابنذكر1-

ثمإالتأتيأنيجوزال)لكاِع( جاريًافيكون"لكاِع:لهايقال"التقديرأنويحتمل:"قالمنادى،

العربكالمقواعدمعمنسجمًايكونأن"القياسعلىجاريًا"بقولهويقصد(1)"القياسعلى

.لهامخالفغير

هذهووصفإمالةدونبالمد)آمين(منهاذكر)آمين(فياللغاتعنحديثهعند.2

اسمالعربيةاللغةفيليسإذالقياسعنبعٌدفيهاولكْناستعماًالاللغاتأكثر"بأنهااللغة

وإنما( (2)"أعجميأنهبعضهمزعمثمومن،وهابيلكقابيل:األعجميةاألسماءفيذلكفاعِيل)،

الصرفيةالموازينمعتنسجمالأنها"القياسعنبعدفيهاولكن"بقولهويقصد

والفتسمعالصرفوالنحوقواعدمعتنسجمالفهيثمومن:العربيةاللغةفيالمعروفة

.عليهايقاس

(آمين(فياللغاتمنأّنأيضًاهشامابنذكروقد :عنهاوقالمدبدون)أمين)

فيالقياسبفصاحةويقصد(1)"أنكرهابعضهمإنحتىاالستعمالفيوأقلالقياسفيأفصح"

،شذورشرح-(1) .93صالذهب
صالسابقالمصدر-(2) ،116.
صالسابقالمصدر-(1) ،118.
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،عربيوزنوهو)َفِعيل(وزنعلىفهيالصرفيةالموازينمعتمشيتها)أمين(كلمة معروف

.بشأنهاسماعورودأنكرالنحاةبعضأنحتىاالستعمالفيقليلةفهيهذامع

"واحدمعمولعلىالعاملينتنازعبابفيهشامابنيقول.3 إعمالالكوفيينفاختار:

والبصريوناألول ، وهولمجاورتهالمتأخرإعماللتقدمه ، القياسفيالصوابالمعمول

يفصلأالاألصلألنالقياسإلىأقربالبصريينرأىأنرأىولعله(2)"السماعفيواألكثر

التضح)إخوتك(الفاعلفياألولبإعمال"إخوتكوقعدواجاء"قلنافلوبأجنبيالمتالزمينبين

الضميرعددأجزنانكونفقدأخرىجهةومن)قعدوا(بجملةوفاعلها)جاء(بينفصلقدأنه

-.أعلموالله–ورتبةلفظًامتأخرعلى)الجماعةواو(

ابنذكرهاالتي–الشذوذواالطرادحسبالكالمأقسامأنالسابقةاألمثلةمنظهروقد

في]هـ377ت[الفارسيعليأبوقبلهماذكرهاوقد(السيوطيعنهونقلها]هـ392،ت[جني

:التاليةاألمثلةعليهانذكرأنيمكن–(3)العسكرياتالمسائل

:واالستعمالالقياسفيمطردهوما.1

وهوتنازععندالمتأخرالعاملإعمالويمثله ، وقدرأيالعاملين ، سبقالبصريين

.(1)"السماعفي،األكثرالقياسفيالصوابهو:"الرأيهذابانهشامابنقولذكر

:االستعمالفيشاذالقياسفيمطردهوما.2

صالسابقالمصدر-(2) ،423.
صاالقتراح-(3) ، .35للسيوطي
،شذورشرح-(1) وكذلك423صالذهب .هن(فيالنقصلغةفي43صوردما، (
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بأنهاهشامابنوصفهااللغةوهذه)آمين(فياللغاتمنلغةباعتبارها)أمين(كلمةفمثله

.(2)"أنكرهابعضهمإنحتىاالستعمالفيوأقلالقياسفيأفصح"

:القياسفيشاذاالستعمالفيمطردهوما.3

استعماًالاللغاتأكثر:"بانهاهشامابنوصفهاوقدإمالةدونبالمد)آمين(لغةومثله

.)(3)"القياسعنبعدفيهاولكن

:معًاواالستعمالالقياسفيشاذهوما.4

هذاهشامابنرفضوقدواألخفشيـونسرأيوهـوخففتإذا)لكنَّ(إعمالويمثلها

"بأنهووصفهالرأي لزواليقتضيهوالبمسموعليس: ، االسميةبالجملاختصاصهاالقياس

[)4(يظلمونأنفسهمكانواولكْن"نحو ].57:البقرة"

ماوالصرفالنحولقواعدالكالممطابقةبمعنىالذيالقياسبهايمثلالتياألمثلةومن

كذاقيلولو"يقولثـممعيننحويوجهعلىمسموعًانصًايذكرأنوهوآنفًاإليهأشير

ومنقواعدعلىبالقياسجوازإلىمنهإشارة"لجاز ، :يليماأمثلتهالنحو

"هشامابنقالذلكدونومّنا:تعالىقولهفي.1 برفعالقراءةجاءتولو:

.(1)"جائزًاذلكلكان)دون(

صالسابقالمصدر-(2) ،118.
.116ص،السابقالمصدر-(3)

صالمصدر-)4( ، .287-286السابق
.أغراضهمعنقومكلبهايعبرالتياألصواتوليسالحديثاالستخدامفياللهجةيقابلماباللغةيقصد*

صشذور-(1) ، .81الذهب
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[فيعتذرونلهميؤذنوال:تعالىقولهفي.2 تقرأأنجوازذكر]-26:المرسالت–

"بذلكالقراءةورودعدموعلل(2)النونبحذف)فيعتذروا( كلوليسمتبعةسنةالقراءةأن:

والثانيالقراءةتجوزالعربيةتجوزهما ، تناسببذلكفيحصلالنونبثبوتهناالرفعأن:به

والنصبرؤوس ، .(3)"التناسبمعهفيزولبحذفهااآلي

هشامابنقال]56:الحجر[الضالونإالربهرحمةمنيقنطومن:تعالىقولهفي.3

" .(4)"متبعةسنةالقراءةلكنيمتنعلماالستثناءعلىبالنصب)الضالين(قرئولو:

:أخرىنحويةمسألةعلىنحويةمسألةحملبمعنىالقياس

:باختصاربعضهاإلىأشيرسوفولذلككثيرةهذاوأمثلة

كانماألن"قياسًاأفصحهياستعماًالأكثركونهامع)هن(فيالنقصلغةأنذكر.1

علىهذافي)هن(يقيسولعله(1)"اإلضافةفينقصهعلىيبقىأنفحقهاإلفرادفيناقصًا

.هن(وكذلكاإلضافةفيحالهاعلىفبقيت)عليٍّيُد(و)يٌدلعليٍّ(فنقول)يد(نحو (

"معنىعلىالنصبعلىالنونوحذف-(2) حالةغيرفيلهميؤذنبلاعتذارهمحالةفيلهميؤذنال"معنىعلىال"يعتذرونفكيفباالعتذارلهميؤذنوال:
صشذورشرحفيينظر"اعتذارهم ، .304صو303الذهب

صالذهبشذور-(3) ،304.
صالذهبشذور-(4) ،265.
صالذهبشذور-(1) ،43.
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)أمس(تصغيرجوازفيمالكوابنالفارسيوالمبردمذهبهشامابنذهب.2

يقولذلكفيوحجتهم ، "هشامابنالقياس التكسيرفإنالتكسيروقـوعلهمويشهد:

تكسيرجمعجمعهامنوردماعلى)أمس(لكلمةالتصغيرجوازقاسفقد(2)"أخوانوالتصغير

تتكلمفلم)غيُرال(قولهممنالعلماءبعضعباراتفييقعماأما:"هشامابنيقول.3

فإمابه ، ويظهر)3(3)"المسألةشرطعنسهوًاذلكقالواأو)ليس(على)ال(قاسواأنهمالعرب

هذامثلفيالعربعنورودهاعدممع)ليس(على)ال(قياستجويزهالنصهذافي

.التركيب

:"وقاللذلكأمثلةذكروقدخصوصأوعمومعلىدلتإنبالنكرةاالبتداءتجويزه.4

.أشبههاماقساألمثلةهذهوعلى "

والمقيسالمبتدأ:عليهفالمقيس:األركانمكتمللقياسمثالالمثالهذاوفي ، المعرفة

والعلةالمبتدأ: ، والحكمأوالعموم:الجامعةالنكرة ، إْنبالنكرةاالبتداءجوازالخصوص

فمتىأوعمت ، جاز)العلة(الخصوصأوالعموممعنى)الفرع(النكرةالمبتدأفيوجدخصت

.بهاالبتداءجوازفيحكمهفيأخذ)المعرفةالمبتدأ(وهواألصلعلىنحملهأن

عنمؤخرةأوخاصةأوعامةتكونأن"بشرطنكرةالحالصاحبمجيءتجويز.5

إذاالمعرفةعلىالنكرةوتحملمعرفةيكونأنالحالصاحبفياألصلأنفمعلوم(1)"الحال

.الحالعنتأخرتأوالخصوصأوالعمومصفةفيهاوجدت

صالمصدر-(2) ، .101السابق
.106ص،السابقالمصدر-(3)
صالسابقالمصدر-(1) ،254.
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(2)"ثالثةفيالنحويونوقاسهخمسةفيسمع"قدالمعيةواوبعدالنصبأنذكر.6

والنفي:بالخمسةويقصد ، والثالثةواألمر ، واالستفهام ، والتمني ، :قاسوهاالتيالنهي

،ويقصدالتحضيضوالعرض سمعتالتيالسببيةفاءعلىالقياس"قاسوها"بقولهوالدعاء

.الثمانيالحاالتفيها

ألنهعطففيالجوارعلىالخفضالقياسفييمتنعال"أنهذكر.7 ، كالنعتالبيان

االسمينبينحاجزلوجودنسقعطفالمعطوفبخالف(3)"المتبوعمجاورةفيوالتوكيد

سمعاللذانوالتوكيدالنعتالمثالهذافيعليهفالمقيسالعطفحرفوهوللمجاورةمبطل

كّلهمالزوجاتذويبّلغصاِحيا"و"خرٍبضبٍّجحٌرهذا"نحوفيالمجاورةعلىالجرفيهما

والعلةعطفوالمقيس" ، والحكمبدونالمجاورة:البيان ، التوكيدوبالنعتإلحاقهفاصل

وأمالوجود ، المتبوعوالتابعبينفاصللوجودممتنعةفيهالعلةفإنبالحرفالعطفالعلة

.العطفحرفوهو

صالسابقالمصدر-(2) ،310.
صالمصدر-(3) ، .332السابق
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"الذهبشذورشرح"فيهشامابنمنهج:الثانيالفصل

.النحويةالمفرداتترتيبفيهشامابنمنهج:األولالمبحث

.النحويةالمصطلحاتفيهشامابنمنهج:الثانيالمبحث

.ونقدهمالنحاةمناقشةفيهشامابنمنهج:الثالثالمبحث

.هشامابنعندالنحويالتأويل:الرابعالمبحث

.اإلعرابفيهشامابنمنهج:الخامسالمبحث

.هشامابنعندالواحدالشاهدفيالمتعددةاألمثلةتوافر:السادسالمبحث

.هشامابنعندالنحويةللمسائلالعقليةالمناقشة:السابعالمبحث

.المعانيلحروفالمختلفةاألقسامذكر:الثامنالمبحث

.هشامابنعنداالستطراد:التاسعالمبحث

).الذهبشذورشرح(فيالنحويةغيرالمسائل:العاشرالمبحث

:النحويةالمسائلترتيبفيهشامابنمنهج:األولالمبحث
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ويعودفيالنحويةالمسائلتقسيمفيبينهمفيماالنحوعلماءيختلف ، االختالفكتبهم

ونظرتهمنهمكلنظرةإلى ، فيذهبهدفإلىللنحو ، النحومفرداتترتيبإلىبعضهمكتابه

المسائلمجموعةتحتهيضمواحدشكلفيالنحوفيظهرالعضويةالوحدةفيهتراعىترتيبًا

النحويةالمسائلترتيبفيمنهجهيختلفهشامابننجدكما.بعضمعبعضهامرتبًاالنحوية

ويعودالندىقطرفيمنهجهعنالذهبشذورفي ، .الكتابمنالمؤلفهدفإلىهذامثًال

:أقسامثالثةإلىالنحويةللمفرداتهشامابنترتيبتقسيميمكن

المعربأقسام:وتشمل:النحويةالمقدمة ، ،النكرةالكالم .المعرفةووالمبني

و:ويشمل:المتن ، والمرفوعات ، والمنصوبات ، .المجزوماتالمجرورات

موانععمل:وتشمل:الخاتمة ، التوابع ، االشتغال ، التنازع ، ،الفعل الصرف

.العدد

وردإلىهشامابنقسمهافقدالكلمةأقسامأما ، وحرف ، وفعل ، أضافمنعلىاسم

لغةالكالمعرفثم.)12والحرفوالفعلاالسممنكلعالمات،وذكر(1))الخالفة(بـأسماهما

.)23واصطالحًا

لغةاإلعرابمعنىبينوبالمعربابتدأفقد:المبنيوالمعربعنأما

وجزم:أربعةاإلعرابأنواعأنذكرثم)31واصطالحًا ، وجر ، ونصب ، أنوذكر.)42رفع

صشذور-(1) ، .13الذهب
،المصدر-)2( .26ص-14صنفسه
،المصدر-)3( .31ص-27صنفسه
،المصدر-)1( .34صنفسه
،المصدر-)2( .35صنفسه
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وجمعالما:هيأبوابسبعةاإلعرابفياألصلعنخرجوقداألصلهوهذا ، ينصرف

واألسماءالمؤنث ، وجمعالسالم ، والمثنى ، واألفعالالمذكرالستة ، والفعلالسالم ، الخمسة

تقدرما:أقسامثالثةإلىوقسمه(4)التقديرياإلعرابعنتكلمثم)53اآلخرالمعتلالمضارع

.(7)واحدةةكحرفيهتقدروما(6)حركتانفيهتقدروما(5)حركاتثالثفيه

ويبدوتسعةإلىوقسمهالبناءعنتكلمثم ، التقسيمبهذامعجبًاكانهشامابنأنأقسام

"(8)قالفقد، أسبقلمغريبًاتقسيمًاتقسيمهفيشرعت)البناءأي(تفسيرهمنفرغتولما:

وذلك ، والثانيعلىالمبني:األول:أقسامتسعةعلىالمبنيجعلتأننيإليه ، :السكون

والثالثأوالسكونعلىالمبني وعلىالمبني:نائبه، ، أوالفتحعلىالمبني:الرابعالفتح

والخامس والسادسأوالكسرعلىالمبني:نائبه، ،الكسرعلىالمبني:نائبه، أونائبه

والتاسععلىالمبني:والسابع ، قاعدةلهليسما:نائبه،والتاسعأوالضمعلىالمبني:الضم

والسكونعلىيبنىمامنهبلمستقرة وماعلىيبنىما، ، .الضمعلىيبنىالكسر "..

ثم(قبولهاعالمتهاأّنوبينالنكرةفعرفوالمعرفةالنكرةعنتكلمثم ، ( تكلمُرّب

،واسم:أنواعستةأنهاوبينالمعرفةعن والعلم ، واالسمالمضمر ، ،اإلشارة الموصول

والمضاف(بـوالمحلى ، .(1)معرفةإلىأل)

،المصدر-)3( .63ص-37صنفسه
،المصدر-(4) .63صنفسه
،المصدر-(5) .63صنفسه
،المصدر-(6) .66صنفسه
،المصدر-(7) .67صنفسه
،المصدر-(8) .69ص-68صنفسه
،المصدر-(1) .157ص-134صنفسه



77

ثم(2)بالفاعلوبدأالمرفوعاتذكرثم ،نائب:وهيالبقيةعنالكالمتابع، الفاعل

واسم ، الخبر ، اسمكانالمبتدأ ، اسمأفعالوأخواتها ، ،عملالعاملةالحروفالمقاربة ليس

خبرإنخبر ، المضارعالنافية)ال(وأخواتها ، .جازمأوبناصبالمسبوقغيرللجنس

وأتبعهالمفعول-1:عشرخمسةإلىالمنصوباتقسمثم ، منمنهيعدبمابه

والمفعولكاالختصاصاألساليب ، والمفعولواإلغراء ، والمفعولالمطلق ، وله ، فيه

والمنصوبالمفعول ، ليس)وجه(فـ"وجَهُهَحَسٌنزيٌد"قولهمنحوالمشبهةبالصفةمعه

وليسهيالتيمنهالمشبهةالصفةوكذلكيتعدىال)حسُن(الفعلألنبهمفعوًال ، تمييزًافرعه

"هشامابنقالالتوضيحهذاوبعدمعرفةألنه أنهمنقلناماتعينالوجهانهذانبطلوإذا:

وسابعبالمفعولمشبه ،" وثامنهاالمنصوباتبه ، والتاسع:الحال ، ،:التمييز المستثنى

والخمسةخبر:والعاشر ، ،خبرخبر:هيالمنصوباتمنالباقيةكان ،الحروفكاد النافية

وتكلمإناسم وتخفيف)ما(بـاقترانهاعنالبندهذاتحتوأخواتها،( ، النونذواتالزائدة

واسم ، ( .ناصبسبقهإذاالمضارعوالفعلللجنسالنافية)ال(منها

والمجرورالمجرور:أقسامثالثةإلىالمجروراتقسموقد ، بالحرف

وبين230ص"خرٍبضبٍّجحُرهذا"قولهمنحوبالمجاورةباإلضافة،والمجرور الجرأن،

.شاذبالمجاورة

الجوازمأنوبينالمضارعالفعلجزمعنفيهاهشامابنتكلمفقد:المجزوماتأما

ومافعًاليجزمما:نوعان ، .الشرطبأسلوبتخصمسائلعنتكلمثم.فعلينيجزمواحدًا

،المصدر-(2) .158صنفسه
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يستطعلمالتيالمسائلعنللحديثهشامابنخصصهفقدالكتابمناألخيرالربعأما

وهوإلىوماالصرفمنالممنوعوكالعددالسابقةاألنواعمننوعأيتحتإدراجها ، ماذلك

فاتهمافيهايستدركأنالمؤلفحاولللكتابخاتمةيكونأنيصلحألنه)الخاتمة(بـأسميته

.كتابهفيسلكهالذيللترتيبنتيجة

وقدالفعلعملبذكرابتدأالخاتمةهذهوفي إلىاللزوموالتعديحيثمنالفعلقسم،

والمتعدي:أنواعسبعة ، ومابحرفالالزم ، ،وماإلىدائمًابنفسهيتعدىالجر يتعدىواحد

ما(و)شكر(نحوبالحرفوتارةبنفسهتارةالواحدإلى " ، ،بنفسهلواحديتعدىنصح) تارة

فتقولبالفعلينالنوعلهذامثلوقد".بالجارالوبنفسهالأخرىيتعدىوال ، وشحا ، :َفَغَر

وسادسبمعنى)فوهشحا(و)فوهفغر(و.فتحهبمعنى)شحاه(و)فغرفاه( ، ماهذهانفتح

وسابعهاإلىيتعدى ، .مفاعيلثالثةينصبما:اثنين

واسموهي:الفعلعملتعملالتياألسماءعنتكلمثم ، وصيغةالمصدر ، الفاعل

واسم ، والصفةالمبالغة ، واسمالمفعول ، والمجروروالظرفالفاعلاسمالفعلالمشبهة

واالسمالمخبراالسمأواالستفهاموالنفي"علىالمعتمدان ، واالسمعنه ، الموصوف

المخبر)زيد(علىاعتمدفالظرف"أبوهعندكزيٌد"نحوعنهبالمخبرالمقصودو"الموصول

والمقصود ، اسمعلىاعتمدفالمجرور"فضٌلفيهبرجلمررت"نحوالموصوفباالسم:عنه

.فضلفيه(بجملةوصففقدرجلوهوموصوف (نحوالموصولباالسموالمقصود) :

.أخوهالدارفيالذيجاء ابنتكلمثم.التفضيلاسمالفعلعملتعملالتياألسماءوآخر)
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،والتوابععنهشام واالشتغال ، وعطف:التنازع ، والنعت ، وعطفالبيانالتوكيد ، والبدل

.النسق

حيثمنبهخاصةأحكامًالهألنالمستقلبالحديثخصهوقدالمنادىتابععنوتكلم

ثمرفعه ، ،وتكلمالخوضدونإليهاأشارأنسبقوقدالصرفموانععنتكلمونصبه فيفيها

ومنالتذكيرحيثمنأحكامهوالعددعنالكتابآخر ، مجموعًاتمييزهمجيءحيثوالتأنيث

أومفردًامجرورًا،أو ، أومفردًامجرورًا ، (تمييزوهومجرورًاأومنصوبًامفردًامنصوبًا

نحواالستفهامية)كم ، (المجرورة "اشتريتدرهٍمِبَكْم: ".مضمرة)من(بـوالجر)

.االثنانوالواحدوهماأصًالتمييزإلىتحتاجالمااألعدادمنأنوذكر

واضحةرؤيةعلىتقففحتىالنحويةالمادةشمليشتتأنهالتقسيمهذاعلىويالحظ

والمبنيعلىالمبنيتراجعأنإلىتضطرفإنكالمضارعللفعل ، ،علىالسكون الفتح

و ، وكان(مثلأنكما.المجزوماتوالمنصوباتوالمرفوعات ،( المقاربةأفعال(وأخواتها

وووالرجاء ، بابمنكلفيمراجعةإلىتحتاجغيرهاو)وأخواتهاإن(الشروع)

منجزءًابابكلفييذكركانهشامابنأنالغريبو.المنصوبات،وبابالمرفوعات

فتحعنتكلمالمنصوباتفي)وأخواتهاإن(عنكالمهفعندالموضوعذلكتخصالتيالقضايا

الزائدة)ما(بـاتصالهاعنفتكلمالمرفوعاتفيعنهاالحديثوأكملكسرهاو)إنَّ(همزة

وتخفيف يتبعأنعليهكانوالتقسيمفيموفقًايكنلمهشامابنأنفيتضحمنهاالنونذي،

.الخاتمةفيتوضيحهيأتيسوفآخرتقسيمًا
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النحويةالمصطلحاتتفسيرفيهشامابنمنهج:الثانيالمبحث

:هشامابنعندالنحويةللمصطلحاتاللغويالتفسير:األولالمطلب

النحويةالمصطلحاتعلىيقفواأنعلىمؤلفاتهمفيالنحويينمنكثيردرجلقد

غيرتفسيرًا ،· والمصطلحاتهذهيفسركانمنهمالقليلأنوتوضيحا ، ·لغويًا التفسيرا

ذلكالفائدةمنالتفسيرلهذامايخفى علىاألساسفييعتمداالصطالحيالمعنىأنتنكر،

كمافهمًاالمصطلحفهمنااللغويالمعنىعرفنافإذااللغويالمعنى ، المعنىمعرفةأنأدق
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الذيالمصطلحالمختلفة،واختيارالمذاهبمصطلحاتبينالموازنةمنالدارستمكناللغوي

هذهبأمثالمليئةالخالفكتبونجد.والترجيحالموازنةمنمتينأساسإلىمستندًايوافقه

مثلالمصطلحات ، ..العمادوالفصلضميروواإلجراءوالصرف-والجرالخفضالمختلفة

فالدارس هناومنثابتةقواعدإلىباالستنادمعينًامصطلحًايتَبّنيالذيهوالمتمكنوغيرها؛

وقدقدالنحويالمصطلحتقديسعصرأنيعلم ، التحقيقوالبحثعصرمحلهحلولى

فمثًال ، بينهويوازن–البصريينعند)الفصلضمير(مصطلحعلىالدارسيقفوالترجيح

فيرى(1)الكوفيينعند)العماد(مصطلحوبين باالختيارأجدرالبصريينمصطلحأن–مثًال،

فلو "تعالىقولهاخذنا، لضميربهيمثلونالنحاةلوجدنا"وولدًاماًالمنكأقلأناترِنإن:

الياءوهواألولالمفعولبينفصلهوبالفعلالضميروهذاالكريمةاآليةفي)أنا(وهوالفصل

السامععليهيعتمدانهبمعنىعمادًاليسلكنهو)أقل(وهوالثانيالمفعولو)ترني(في

.العماد(مصطلحمنباالختيارأولىالفصلمصطلحأنفأرى.الصفةوالخبربينللتفريق (

والخبربينيفصلألنهفصًالسميأنهيرون-عقيلكابن–النحويينبعضكانوإن

وضحتكماالمعنويالالماديالفصلويحتملذكرهمايحتملالمصطلحأنغير(1)الصفة

.سابقًا

هشامابنلوجدناالذهبشذورشرحإلىالدخولإلىالعامالحديثهذامنانتقلناولو

وأنامنشيئًاالموضوعأولىقد ، ولغويًاتعريفًاكلهاالمصطلحاتعرفبأنهأجزمالاالهتمام

منهذاسيتضحكماباليسيرليسمنهاعددًاعرفأنهمطمئنوأناأقررأنيمكننيلكن

جابنشرحانظر-(1) ، ص1عقيل ،341.
،المرجع-(1) وجامع341صالسابق جالعربيةالدروس، ، .127ص،1للغاليني
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وهو واستقصاءالذيالمشوارهذاالستكمالالباحثينأمامالطريقفتحقدبهذااألمثلة، ، بدأه

.النحويةالمصطلحاتجميع

:المقامهذامعتتناسبالمصطلحاتهذهمنجملةيليوفيما

(تعالىبقولهلهاومثلالمفيدةالجملعلىلغةتطلقالكلمةأنذكرفقد كلمةإنهاكال:

-قائلهاهو "تعالىقولهإلىبهذايشير)-100(المؤمنون) أعمللعليأرجعونربِّ:

.(2)"تركتفيماصالحًا

والفعلعلىلغةيطلقاالسمأنوذكر ، والحرفعلىيطلقالعالمة ، يطلقالحدث

.(3))11(الحجحرفعلىاللهيعبدمنالناسومن:تعالىبقولهواستدلالطرفعلى

:الشاعربقولعليهاستدلوالتكليمهيأمورثالثةعلىلغةيطلقالكالمأنوذكر

كانالوذاكصحيحقلتيشفيكمصغيةوهيهندًاكالمكقالوا

(األخطلبقولعليهواستدلالمفيدباللفظعنهيعبرمماالنفسفيما:والثاني إن:

.(1)…)الفؤادلفيالكالم

(2)أشعاروبآياتعليهاستدلوالفائدةبهتحصلما:والثالث

والسالمالصالةعليهبقولهعليهاستدلواإلبانةعلىلغةيطلقاإلعرابأن(3)وذكر

… " أيعنتعرباأليمو: ، " .النطقبصريحرضاهاتبيننفسها

شذورابن-(2) ، صهشام ، 12الذهب
صالمصدر-(3) ، .14نفسه
،المصدر-(1) .28صنفسه
صالمصدر-(2) ، .31–27نفسه
،المصدر-(3) .33صنفسه
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(قولهممنالمخفيهولغةالمضمرأنوذكر أخفيته،وسترتهإذا)الشيءأضمرت:

.(4)الهزالوالضمورمنأو

،واستدلعنالشيءفصلعلىلغةيطلقالتمييزأنوذكر بقولهغيره

.(5)"المؤمنينعنانفصلوا"أي]59:يس[المجرمونأيهااليومامتازواو:تعالى

الذهبشذورشرح(كتابمنالنحويةللمصطلحاتاللغويةالتفسيراتجمعفإنوبعد

الضوءبعضألقيتسبقفيماوأظنني.والمراجعةالبحثإلىبحاجةمستقًالموضوعًايعد)

.المختصينمناهتمامًايجدأنآمًالالموضوعهذاعلى

:هشامابنعندالنحويةللمصطلحاتاالصطالحيةالتعريفات:الثانيالمطلب

،لذلكالرئيسالمدخليعدمالموضوعاالصطالحيالتعريفأنالمعلوممن الموضوع

فقدمؤلفمنالتعريفعرضطريقةتختلفوقد ، بدايةفييذكرهأنالبعضيرىآلخر

وقد ، وضعفيالمؤلفالقارئيشاركحتىالحديثنهايةإلىتأخيرهاآلخرونيرىالحديث

يختمثمالعلميةالناحيةمندقيقًايكونالتمهيديبتعريفيبتدئأنالبعضيرىقدو.القاعدة

جامعًاتعريفهميكونأنيحرصونالجميعأنغير.الدقيقالنهائيالتعريفبوضعحديثه

.مانعًا

دقيقا،وتتبُّعتفسيرًاوفّسرهاالنحويةالمصطلحاتعرضقدهشامابنأنريبوال

؛أمراألمثلًةجميع كتابوضعيعنياصطالحيًاتعريفًاتعريفهاوالمصطلحاتجمعألنيطول

صالمصدر-(4) ، 34نفسه
صالمصدر-(5) ، 254نفسه
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و(كلمةتعنيهمابكلالنحوفي أنالعلممعالكتابمنبمثاليناكتفيسوفهنالكننيكتاب)،

.وتوضيحًاتفسيرًاأشبعهإالكتابهفيذكرهنحويًامصطلحًايدعلمهشامابن

فقدتعريفاتهفيالمطلقةالدقةيراعيكانأنهيوضحفهوتعريفاتهمناألولالمثالأما

"بأنهاإلعرابعرف الفعلوالمتمكناالسمآخرفيالعامليجلبهمقدارأوظاهرأثر:

،(يعربونالكوفيينأنذكرالتعريفهذاتوضيحفيشرعأنوبعد(1)"المضارع امرءًا

·لحركةاآلخرقبلماحركةلتغّيروذلكمكانينمن)وابنمًا أنهذاومعنى.اآلخرتبعا

عالمعناألمرهذايغيبكيففيه،ولكناالسمينهذيندخوللعدمناقصهشامابنتعريف

إنناكابنفطن ؟ -فيقولالمسألةلهذهيعرضهشامابننجدهشام رأيعنوالحديث:

وابنمامرئفيالكوفيين ،" : يجببلعنهمااالحترازيجوزفالقولهمعلىفرعناوإذا-

.(1)"الحدفيإدخالهما

أنغيرالعربيةفياسمأيذكرفيمايشبههماال)وابنمًاأمرًأ(الكلمتينهاتينأنمع

لماالكوفيينبقولسلمأنهلووإليهمايشيرأنعليهفرضتهشامابنبهاالتزمالتيالدقة

.الحدفيإدخالهماعنلحظةتوانى

،جامعًايكونأنتعريفهفييلتزمكانهشامابنأنيوضحفهوالثانيالمثالأما مانعًا

"بأنهاصطالحًاالحالهشامابنعرففقد تأكيدهاوصاحبههيئةلبيانمسوقفضلهوصف:

.(2)"قبلهالجملةمضمونأوعاملهتأكيدأو

صشذور-(1) ، .33الذهب
صالمصدر-(1) ، 34نفسه
صالمصدر-(2) ، 244نفسه
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"قولههواألول:شطرينإلىالتعريفهذاُيَقسَُّمالدراسةتسهيلأجلومن وصف:

أييدخلأنمنمانعًاتعريفهلكانبهذاهشامابناكتفىلوو"صاحبههيئةلبيانمسوقفضلة

وتوضيحهذافيآخرمصطلح ، (3):فقالالتعريفتوضيحفيذكرهماهوهذاالحد

:وصف(فقولي" .الصفةوالخبروالحالتحتهيدخلجنس)

(نحوللخبرمخرجفصل):فضلة(وقولي ).قائمزيد:

:ألمرينمخرج)لههوماهيئةلبيانمسوق(قوليو

فإنهبرجلمررت(و)طويًالرجًالرأيت(نحومنالفضلةنعت:أحدهما ، ( طويل

لكنهوصفًاكانوإن وجاءلتقييدسيقوإنماالهيئةلبيانيسقلملفضلة، ، بيانالموصوف

.ضمنًاالهيئة

نحوأمثلةبعض:والثاني ، فإنهدّرهلله"التمييز ، " لكنهفضلةوصفًاكانوإنفارسًا

.ضمناالهيئةبيانمنه،وجاءالمتعجبجنسلبيانسيقلكنهوالهيئةلبيانيسقلم "

أنهمناألولللشطرتوضيحهخاللمنفنالحظ ، أييدخلألنمجاًاليدعالالتعريف

والالتعريففيآخرمصطلح (قولهأننتوهم، أنواعبعضأخرجقد)الهيئةلبيانمسوق:

بلمنتخرجلمالتمييزأنواعبقيةوأنالتمييز ، فيلفظةأولمنخرجتقدهيالتعريف

الذيالمثالفيكماقليلةحاالتفيإالوصفًايأتيالالتمييزألن"وصف:"بأنهالحالتعريف

.هشامابنذكره

صشذور-(3) ، .246الذهب
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المصطلحاتمنعددألكبرالمجالفسحتقدكلمةأولأنالتعريفكلماتفيونالحظ

تبقىأنإلىالتعريفغربالمنتتهاوىالمصطلحاتتلكأخذتثمالحدفيتدخلألن

فتحتغيرهدونوحدهعليهالتعريفينطبقبحيثوحدهالمعرفالشيء )وصف(كلمة؛

بعض:هياحتماالتأربعةدخلت الخبر،الصفة، ، وبكلمةأنواعالحال ، لبيانمسوق(التمييز

.الحال(المعرفالشيءهووالوحيداالحتماللدينابقي)الهيئة (

أمامنهاألولالشطرفيتعريفهكانفقدوبهذا ، أوتأكيدهأو(ذلكبعدذكرهمامانعًا

جميععلىينطبقبحيثجامعًاالتعريفيجعلفهذا)قبلهالجملةمضمونتأكيدأوعاملهتأكيد

.المعرَّفأفراد

و(الوصفأنهشامابنذكرهوما ،( علىاتكائهعلىدليل)فصل(الفضلةجنس

الدقة،هشامابنراعىفقدفيضمنغيُضسبقوما.المنطقعلمفيالمعروفةالتقسيمات

.الحصرالالمثالسبيلعلىسبقماكانوقدتعريفاتهجميعفيالمنعوالجمعوصفتي
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:ونقدهمالنحاةمناقشةفيهشامابنمنهج:الثالثالمبحث

أقوالمنعددًاكتابهضمنَّقدهشامابنأنيجد)الذهبشذورشرح(لـالمطالعإن

فكان ، وأحيانًايناقشهمأخرىوأحيانًاالعلماءعنينقلأحيانًاالعلماء ، عليهميستدركوينقدهم

.واحترامأدبمنبهميليقمامراعيًا

:كالتاليالمبحثهذاتقسيميكونفسوفولذا

.العلماءعنهشامابننقل_1

.ونقدهمللعلماءهشامابنمناقشة_2

.اآلراءببعضالعلماءعلىاالستدراك_3

.العلماءمعالتأدب_4

:-العلماءعنهشامابننقل:األولالمطلب
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إنالبحثهذافينجنيهاالتيالفائدةمانقررأنعليناالقضيةهذهفيالبحثقبل ؟

وعلىدليلاألمرواقعفيهوعنهماخذمنبأسماءالعالمتصريح العالمتصريحلعلأمانته،

.سبقتهالتيوالعصورهشامابنعصرفيمتبعًاكانالذيالتوثيقأسلوبعنهنقلمنباسم

فكانماتوثيقفيمختلفةأساليبكتابهفيهشامابناتبع بأقواليصرحماكثيرًانقله،

وكانذلكفيالمؤلفينمعظمعندالحالهوالعلماء،كما ،وقدالكتاببذكريكتفيأحيانًاالعصر،

بلالمؤلفاسمفيذكراألمرينبينيجمع والمؤلفالكتابباسميصرحأحيانًانجدهقدوكتابه،

واألسلوبالكالمفيهوردالذيالبابو التوثيقأسلوبمنجدًاقريبالتوثيقفياألخير،

التوثيقفيبالقوسينشبيهوهذا)انتهى(بكلمةختمهبنصهكالمًاذكرإذاوكان.الحديث

.الحديث

:-التاليةاألقسامإلىالنقلفيأسلوبهوينقسم

.المؤلفباسمالتصريح.1

.الكتابباسمالتصريح.2

.وكتابهالمؤلفباسمالتصريح.3

.الكالمفيهوردالذيوالبابوكتابهالمؤلفباسمالتصريح.4

:عنهمنقلمنبأسماءالتصريح.1

وشأنهفيجدًاكثيروهذا كانواالذينعصرهفيالعلماءسائرشأنذلكفيكتابه،

.المنقولالرأيإليهيعزىالذيالعالماسمبذكريكتفون



89

:النقلهذاعلىاألمثلةومن

تعالىقولهفيكما)إي(بمعنىتأتيقد)كال(أنمنشميلبنالنَّْضرعننقلهما

-والقمركال( )-.32(المدثر)

ووالفعلاالسم(الثالثةاألنواعفيالكلمةانحصاردليلأنالخبازابنعنونقل

فقالعقليدليل)الحرف األنواعفيالكلمةانحصاريختصالو:الخبازابنقال"(1):،

ألنالعرببلغةالثالثة واألمورالثالثةفياالنحصارعلىدلالذيالدليل، ، الالعقليةعقلي

.(2)"انتهىاللغاتباختالفتختلف

.جيدةلغةأحوالهاجميعفي)أي(إعرابلغةأنسيبويهعن(3)ونقل

"قوله(4)في)دائمًاإيإعراب(السابقةاللغةيخصفيماالجرميعنونقل خرجت:

فلمإلىصرتحتى-البصرةخندقيعني-الخندقمن ، ·يقولأسمعمكة اضرب"أحدا

"هذاعلىمعلقًاهشامابنقالثم".أفضلَأيَّهم .(5)"يضموالينصبكلهم:أي:

.الصحيحمسارهعنالبحثيخرجلئاللذكرهاداعيالجدًاكثيرةأمثلةهنالكوبقيت

:كذاصاحبأوكذامؤلفيقول:يقالبأنوذلك:فقطالكتابباسمالتصريح-2

علىيجئلمالقصرعنجماعةقالوقد:مسلمشرحفيالتحريرصاحبوقال"(1)هذاومن

،شذور-(1) .14صالذهب
(كتابهفيالنقطةهذهإلىأشارقدالدنيورياللهعبدأباالنحويالجليسأنإلىالتنبيهيجدر-(2) ،طجميلحنا.دتحقيق)الصناعةثمار: وزارة1حداد الثقافة،

سنة ، ص1994عمان النحوتاريخفيالوسيط(صاحبذكركماـه639سنةتوفيالخبازوابن)ـه491(توفىقدالنحويالجليسانعلمناوإذا35م،
،ط ،1992-ـه1413الرياض،1العربي) .إليهذهببمامسبوقالخبازابنأنتقررذلكعلمناإذا210صم

،المصدر-(3) .109صنفسه
،المصدر-(4) .109صنفسه
،المصدر-(5) .109صنفسه
،المصدر-(1) .118صنفسه
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وإنالعرب "هوإنماالبيت، السابقةالصفحةفيوورد".بعـدًابيننامااللهزادفآمين:

"نفسها (اإلكمالصاحبوقال: ،معالميمتشديدالداوديحكى)آمينفياللغاتعن: المد

لملغةوهي:وقال ، .(1)"انتهى.غيرهيعرفهاشاذة

:والمؤلفالكتابباسمالتصريح-3

والحسينالحسنعنذكرفقد )آِمِين(فياللغاتمنالصادقجعفروعنالفضلبن،

"قالثمقاصدًاتخيبأنمنأكرُموأنتنحوكقاصدينأي)آمِّين( الواحديعنهمذلكنقل:

.(2)"البسيطفي

والبابوالكتابباسمالتصريح-4 ، :الكالمفيهوردالذيالمؤلف

)3(:فقالالزرافةزايفتحعنكالمههذاعلىاألمثلةومن

وقالفتحمنبهجزمتماالجهالبعضعابوقد" ، ،فبينتوالضمالفتحفيها:الزاي

(كتابهفيالجواليقيبنموهوبمنصورأبوذكرهااللفظةهذهأنله )فيهتغلطمما: العامة

فقال "نصهماتضّمهالعامةومفتوحًاجاءمابابفي، بفتحوهي: ، هذهالزايالزرافة

مأخوذخلقفيهاجمعتالتيالدابة ، الوجههووبالفتحزرافةالناسبينللجمعقولهممنشتى

والعامة ".انتهى.تضمها،

.كبيرحدإلىالحديثبالتوثيقشبيههشامابنتوثيقأنالسابقالنصفيونالحظ

،شذور-(1) .118صالذهب
،المصدر-(2) .118صنفسه

،المصدر-)3( .249صنفسه
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:ونقدهمالعلماءمناقشة:الثانيالمطلب

إلىالوصولبغيةويناقشهامامسألةفيالنحويينآراءيذكرأحيانًاهشامابنكانلقد

،وكانرأي ويمكننيإلىالعلميالنقديوجهأحيانًاراجح ، إلىالموضوعهذاأقسمأنالعلماء

:هماقسمين

.بأعينهمأفرادعلىهشامابناعتراض.1

.معيننحويمذهبعلىهشامابناعتراض.2

.بأعينهمأفرادعلىهشامابناعتراض:أوًال

معارضتهمثلالعلماءمنغيرههشامابنفيهاعارضالتيالمسائلمنجملةهنالك

وابن ، ولثعلب ، والفراء ، وأبيالّسراج ، وتوضيحالزمخشري ، :يليكماهذاحيان

).الصفحاتفيورودهمحسبالعلماءترتيب(

حرفًا)عسى(عدهمافي(1)فيثعلبوعلىهشامابنعليهاعترضوقد:السراجابن

.اآلخرفيالتأنيثتاءقبولهابدليلفعلأنهاأكدوقد

لماالتفضيلاسممطابقةأوجبإذ(2)آخرموقعفيأيضًاالسراجابنعلىواعترض

واستدلواجبالجائزأمرهذاأنهشامابنبينوقدلههو بقولهالمطابقةعدمجوازعلى،

"تعالى -أراذلناهمالذينإال: -27(هود" "وقوله) أكابرقريةكلفيجعلناوكذلك:

-مجرميها -.123(األنعام" (

.21ص،الذهبشذور-(1)
،المصدر-(2) .418صنفسه
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واستدل)نْعَم(عدِّهفي(1)عليهاعترضوقد:الفّراء ، فعليتهاعلىهشامابناسمًا

(والسالمالصالةعليهبقوله التأنيثتاء)نعم(قبلتفقد)نعمْتفبهاالجمعةيومتوضأمن:

.فعلأنهاعلىيدلمما

فيأيضًاعليهاعترضكما.األلفمنمبدلة)أْن(نونعده(2)فيعليهواعترض

(نحوتجويزه ).زيدالضارب:

ورأى.األفعالأسماءمن)تعال(و)هات(عدِّه(3)فيعليهواعترض:الزمخشري

وماهناهشامابنذكرهمابينوازناولو.المخاطبةياءقبولهمابدليلفعالنأنهماهشامابن

وقدأنواعسبعةالفتحعلىالبناءلزمماأنذكرفقد.تناقضًااألمرفيلوجدنا(4)سبقفيماذكر

الكثرةيعنيإنماوهولقلتهايذكرلمولعله).تعال(نحواألمرأفعالبعضمنهايذكرولمعّددها

-.أعلموالله-الناحيةهذهمنمعذوروهو

إنيرب:تعالىقولهفي)أخي(اعتبارهفيآخرموقعفيالزمخشريعلىواعترض

"أملك(فيالمستترالضميرعلىمعطوفًااسمًا]35:المائدة[وأخينفسيإالأملكال ألن)

الاالسميرفعالبالهمزةالمبدوءالمضارع ، "تقولالظاهر االسميعطفالفكذلك"زيٌدأقوم:

.(1)"بهالمرفوعاالسمعلىالظاهر

،المصدر-(1) .21صنفسه
،المصدر-(2) .286صنفسه
،المصدر-(3) .22صنفسه
،المصدر-(4) .71صنفسه
،المصدر-(1) .41صنفسه
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أفعالمن)حرى(عّدهفيتوهمقدأنهمالكابنعنقولهعليههشامابنردَّ:حيانأبو

)حرى(هيوإنمافيهاَوِهَم)مالكابنيقصد(أنهحيانأبوتوهموقد"(2):فقالالرجاء

وأبوالاسمًابالتنوين ، اللغويوناألفعالكتبأصحابذكرهابلالواهمهوحيانفعًال

وأنشدواطريفوابنكالسرقسطي :األعشىقولوهوشعرًاعليها،

وكانايكونأنفحرىشمسعبدبنيمنُهنَّيقلإن ، ذاك

أبيعنالذهبشذورشرحمحققالحميدعبدالدينمحييمحمدالشيخدافعوقد

وبينحيان ينقللموإنبالتنوينفهوثبتوإناألعشىديوانفييردلمالبيتهذاأن،

"المحقققال،ثميقولونكماالوقفنيةعلىتنوينًايكونأنيبعدفالبالتنوين أنالحاصيلو:

.(3)"البيتبهذااالستداللإلىمطمئنةغيرالنفس

فإن والحديث.إنكارهيمكنالظاهرأمٌرعليهموردهللعلماءهشامابنمناقشةوحقيقًة،

يكونوسوفبحثإلىويحتاجيطولأمرالمناقشاتحصرطريقعنالعلماءمناقشةعن

وكانالصورةلتتضحالخاتمةفيبقيةللحديث أوبآيةحجتهيدعمغالبًاهشامابنبجالء،

جوازعلىاحتجفقد.مختلفةأدلةحصيلةالغالبفيتعدنحويةمسألةأوشعربيتأوحديث

.السراجابنعلىردًاقرآنيةبآيةلههولماالتفضيلاسممطابقةعدم

فيالواقعفيواحتجاجه.الفرَّاءعلىردًاالشريفبالحديث)ِنعم(فعليةعلىواحتج

.نحويةقاعدةإلىيعودالمسألةهذه

.حيانأبيعلىردًاالعربيبالشعرفعًالتستخدم)حرى(أنعلىواحتج
،المصدر-(2) .286صنفسه
صالمصدر-(3) ، .269نفسه
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.الزمخشريعلىردهفيكمانحويةقواعدإلىسبقمابعضفيواستند

بلآرائهمقدرمناإلنقاصبهدفالعلماءعلىيرديكنلمهشامابنفإنوهكذا ،

هدفهمالذينالعلماءجميعدأبهوهذاو.المختلفةاألدلةإلىمستندًاعلميةمناقشةيناقشهم

.الحقإلىالوصول

.معيننحويمذهبعلىهشامابناعتراض:ثانيًا

·إلىيتعرضهشامابنكانلقد هذايكنولمالكوفيينوالبصريينآراءذكرأحيانا

وجميعفيمطردًااألمر ، الخالفاتذكرفيهيصلحوالتعليميالكتابهذاأنالسببالكتاب

.ومناقشتها

كتابهفيضيفشوقيالـدكتورقـالهمـابذكرالموضوعهذافيأبتدئوسوف

"(2)يقول:اآلراءترجيحفيهشامابنمنهجعن(1))النحويةالمدارس( هشامابنيعني(فهو:

مختارًاالعالمأقطارفيالنحاةمنتالهماومنوالكوفيينالبصريينآراءبينيوازن) ، العربي

وكثيرًاوالتعليلوالتوجيهفيفائقةقدرةمظهرًامقاييسهمعيتمشىمامنهالنفسه ، التخريج

وخاصةيسبقلمجديدًارأيًالنفسهيشفما يتضحمانحوعلىاإلعرابيةتوجيهاتهفيإليه،

.المغنيكتابهلقارئ

متعصبًاكانأنهذلكمعنىوليس..البصريينمعيقفاختياراتهأغلبفيوهو

إنماوجمهورلسيبويه ، ،آرائهممنالكثيرةالكثرةفييوافقهمكانأنهمعناهالبصريين النحوية

المدارسشوقي-(1) ، دارضيف ، ،المعارفالنحوية .م1968بمصر
،شذور-(2) .349ص-244صالذهب
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جديرةيراهاحينالبغداديينوالكوفيينآراءبعضأماماألبوابيوصدأندونولكن

..".باالتباع

·منإليهذهبماعلىضيفشوقيالدكتورضربوقد األمرأكانسواٌءاألمثلةعددا

،وكانتيخصفيماأمالكوفيينيخصفيما )المغني(كتابيمنمستقاةاألمثلةجميعالبصريين

.التصريح(و فلقدشذورشرح(خاللمنالمسألةهذهأوضحأنأحاولوسوف) ، الذهب)

وقليًالالبصريينيناصرهشامابنكان ، حتىالكوفيينبرأييأخذكانماكثيرًا إن،

وقليًالمعظمهافيكانتاستخدمهاالتيالمصطلحات مصطلحاتإلىيشيركانمابصرية،

عندما ، (المضمر(يسمونالبصريينأنذكرالكوفيين ،والكوفيين) )الكناية(يسمونهضميرًا)

فيقولبمخالفتهيصرحكانأنهالتاليةاألمثلةخاللمنلنايتضحوسوف)المكنى(و ، للكوفيين

(مثًال ·للكوفيين: وهوالبصريونيقول(أو)الحقهووالبصريونيقول(أو)خالفا

.ذلكإلىماو)الصواب

وابنم(كلمتيعّدهمفيالكوفيينخالففلقد ، رأيوأيدمكانينمنمعربتين)امرئ

وماهياألخيرةالحركةإّنالصوابوهوالبصريونوقال:"(1)فقالالبصريين ، قبلهااإلعراب

.(2)"لهاإتباع

"قال(3)التعليلالمأعربوعندما المضمرةبانمنصوبوالفعلجرحرفوهي:

·للكوفييننفسهابهاالجوازًابعدها ".خالفا

صالذهبشذور-(1) ،43.
،المصدر-(2) .34صنفسه
،المصدر-(3) .43صنفسه
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"(4)وقال ".معرفةيكونالالتمييزان:الحقوهوالبصريينومذهب:

"كي(عنحديثهفي(5)وقال : أْنكيجئتك(نحومصدريةتكونأنويمتنع)

ومثلعلىالمصدريالحرفيدخلالإذ)تكرمني للشاعريجوزإنمااالستعمالهذامثله،

:كقوله

وتمنعاتضرأنكيمالسانكمانحًاأصبحتالناسأكلفقالت

.للكوفيينخالفًاالنثرفييجوزوال

منذهبفيمابهالخاصةحجتهيقدممارأيًايتبنىأحيانًاكانكما ذهبأنههذاإليه،

المفعولعننائبًاوليستالحالعلىمنصوبة)ركضًازيٌدجاء(قولنافي)ركضًا(أنإلى

فقال ، البركضًاركضًاوتأويلالحالعلى"ركضًازيٌدجاء"نحوفيالنصب:(1)المطلق

واليركضأيمحذوفبفعلمصدرانهعلى خالفًاللفعلمصدرأنهعلىركضًا، ، المذكور

".ذلكلزاعمي

لهافقالدخانوهيالسماءإلىىاستوثّم:تعالىبقولهإليهذهبفيماوحجته

وهيحالطائعينفإن)2(]11:فصلتسورة[طائعينآتيناقالتاكرهًاأوطوعًاائتياولألرض

.مكرهينأوطائعينالمقصودأنيدلمماكرهًاأوطوعًامقابلةفي

،المصدر-(4) .244صنفسه
،المصدر-(5) .289ص-288صنفسه
.31صالذهبشذور-(1)

"ذكربلكاملةاآليةهشامابنيذكرلم-)2( ".طائعينآتيناقالتا:
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األرضفيتمِشالو:تعالىقولهعنحديثهفي:(3)فيأيضًاالرأيهذاوتكرر

[سورة37:اإلسراءسورة[مرحًا ، فقال18:لقمان] ، أيعلى)مرحًا(وانتصاب"] ، الحال

.(4)"مرحذا

.العلماءعلىهشامابناستدراك:الثالثالمطلب

أنهاإلىمنبهًافيهارأيهويبينالنحويةالمسائلمنعددإلىيشيرهشامابنكانلقد

فقدفاتت المؤكدةالحالمسألةفيسبقوهالذينالنحويينجميععلىاستدركأنه(5)ذكرالعلماء؛

فقال "لصاحبها، "تعالىكقولهلصاحبهاالمؤكدةو: –"جميعًاكلهماألرضفيمنآلمن:

وهذاأوكافًةأو)قاطبًةالناسجاء(قولكو)-99(يونسسورة ، التنبيهأغفلالقسمطرًا

".النحويينجميععليه

أولفيوقعتإذاإالحيثبعدأوالحالجملةفيتكسرال)إنَّ(همزةأن(1)ذكروقد

"نحوفيتكسرفالمباشرة)حيث(بعدأوالحالجملة فيوال"ظافرأنهوعنديزيٌدأقبل:

"قالثم.حسنمكانأنهزيداعتقادحيُثجلسُت:نحو اشترطالنحويينمنأحدًاأَرلمو:

ومسألتيفياألولّية ، .ذلكمنبدالوحيثالحال "

غيرإلىإشارتهلعدمفيهايسبقلمأنهأجزمأنأستطيعالاآلراءمنعددوهنالك هذا،

:دقيقةقضايا-شكوبدون-أنها

،المصدر-(3) .67صنفسه
وأن(أيبالوصفمؤوًالحاًالالبصريينجمهورعنديعد)ركضًازيٌدجاء(نحوفيالمصدرأناألشمونيوعقيلابنذكر-(4) ، ( حاًاليعدونهالكوفيينراكضًا

ـفلفظمنبفعللتأويلهالمذكوربالفعلمنصوبًا ، .ركضًاركضتأويلفي)ركضًاجاء(المصدر
للقاضيابنشرحانظر ، ،بنالدينبهاءعقيل المكتبة1جعقيل ،، بيروت ، ص1995–ـه1415العصرية ، .574م

،المصدر-(5) .247صنفسه
،المصدر-(1) .205صنفسه
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.انكِفْف(بمعنى)مه(أن(2)ومنها "قالثم) كثيريقولكمااكففبمعنىتقلالو:

ألن ، ومهاكففمنهم ، ".يتعدىاليتعدى

:(3)الشاعرقولومنها

فأجابوهنائبًاالمجديورثماإلىدعوتفتيةربه

معرفةالنكرةربيعدالضميربأنوجههفقد

مذهبوالالبصريينمذهبليسهشامابناختارهالذيأن"(1)الكتابمحققذكروقد

".مالكابنرجحهماوليسالكوفيين

.العلماءمعهشامابنتأدب:الرابعالمطلب

ألنوأدبمنبهميليقبمايلتزمواأنغيرهميناقشونعندماالعلماءشأنإن ، احترام

شرحمنمثالينأذكروسوف.اآلخرينقدرمناالنتقاصوليسالحقإظهارهوالهدف

.العلماءمعيتأدبكانهشامابنأنيبينانالذهبشذور

ثماإلضافةحالةفيتامَّة)َهن(كلمةيستعملمنالعربمنأّنهشامابنذكر)62فقد

"قال فاّدعياالقاسمأبووالالفرَّاءعليهايطلعلملقلتهاوقليلةلغةوهي: ، أنالزجاجي

".ستةالخمسةبالحروفالمعربةاألسماء

صشذور-(2) ، .116الذهب
،المصدر-(3) .133صنفسه
،المصدر-(1) .133صنفسه

،المصدر-)2( .43ص-42صنفسه
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(مالكابنعنويقول ،وهولعاملهاالمؤكدةللحالباآليةمالكابنومثل: ( سهو

.ساهيًايعدهبلمالكابنيخطئالعندماتأدبهفيظهر

فاليذهبونفيماأعذارًالغيرهالعالميلتمسأنفينبغيوهكذا ، عالمأيمنيتوقعإليه

.وبرهاندليلإلىيستندأندونرأيًايبنيأن
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:هشامابنعندالنحويالتأويل:الرابعالمبحث

"الذهبشذورشرح(مقدمةفيهشامابنيقول : مررتكلماأننيفيهالتزمتو)

آيمنبهاتتعلقبآيةختمتهامسألةأنهيتوكلما..إعرابهذكرتاألصلشواهدمنببيت

وأتبعتهاالتنزيل .(1)"وتـأويلوتفسيرإعرابمنإليهتحتاجبما،

تأويلوخاصةهشامابنكتابفيوافرًانصيبًاللتأويلأنالسابقالكالممنويتضح

.التفصيلمنبشيءالمسألةلهذهالتعرُّضلزامًاكانفقدولذااآليات

المختلفةبقراءاتهاالقرآنيةباآلياتباالستئناسقواعدهمقعَّدواالنحاةأنالمعروفمن

وكالموالحديث ، وماشعرًاالعربالشريف ووضعواذلكإلىونثراً، وقواعدأصوًاللذلك،

وإنهعمليةأثناءفيعليهايعتمدون ، لنمرتبتهبلغتمهماعالمأيأنبهالمسلملمنالتقعيد

نصوصوجودمنبدالبلالمسموعةاألصولجميعتحتهاتندرجقاعدةيضعأنيستطيع

ومنالقواعدتعارضمسموعة بعضتعارضهيحكمًاتنتظرمشكلةبرزتهناالمقررة،

لتلكحًالالتأويلفيأنالنحاةبعضوجدالمسموعة،وقدالنصوصبعضمعالمقررةالقواعد

المقررةقواعدهممعتتناسبحتىالقرآنيةالنصوصأعناقيلوونوأخذواإليهفهرعواالمشكلة

فبدًالخالفيقتضيالصوابأنمع المقررةالقاعدةفيننظرأنعليناالتأويلمنهذا،

وليساألمراقتضىإنتغييرأوتوسيعأوتعديلأوتصحيحمنعليهايلزمماونجري

.العكس

صالمصدر-(1) ، 10نفسه
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يخصمستقًالبندًاهشامالبننفردَفِلمإذن.التأويلمسألةفيالحّقالمنهجهووهذا

؟ التأويل

:أسبابلعدةهشامابنعندالتأويلمسألةفيالبحثيعود

الحكمإلىأقربأنهُوجدفيهالنظرُأْنِعَمإذا)التأويل(عليهيطلقمابعضأن-1

كماإلىمنهالمباشر ، توسيعإلىجنوحًابالتأويلسميممااآلخرالبعضفينجدالتأويل

"تعالىقولهفيهشامابنرأيفيكماالقاعدة (1))ويصبريتقيمنإنه:

أحكامذيمبسطبشكلللمبتدئينالنحوصورةإلظهاروسيلةيكونقدالتأويلأن-2

غيرشذوذفيهليسو.مّطردةوقواعدثابتة ، كبير،خطرعلىتنطويالنقطةهذهأنمطلقًا

فيالتشكيكمنبدًالالقرآنيةاآلياتإلىالنقدسهامويوجهيتسرعقدالطلبةبعضأنوهو

القرآنيةاآلياتأنإلىالطالبينبهوأنبحذرالمسألةهذهنتناولأنينبغيكانولذاالقاعدة

وأنهتلكمنهاستمدتالذياألصلهي معلتعارضهاألصلفينشككأنالظلممنالقواعد،

.الفرع

النبوغوالعبقريةمنعاليًاقدرًالناتعكسالتأويلفياألجالءعلمائنامناهجأن-3

.واستنباطاتهمتفكيرهمعمقوصلمدىأيإلىلناوتبين

ولنخاللمنهشامابنعندالتأويلمسألةتوضيحيليوفيما ، لألمثلةأطلقالتمثيل

ولمامستقًالبحثًاتشكلالمسألةهذهألنالعنان ، علىالتدليلمجردهناالغرضكانبذاته

:األمثلةبعضبعرضسأكتفيفإنيالتأويلإلىهشامابنجنوح

.القرآنيةالشواهدعنالحديثلدىالبحثهذافيذكرتهماالمسألةهذهفييراجع-(1)
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معتتعارضالقراءةفهذه]63:طه[لساحرانهذانإنَّقراءة:األولالمثال

)هذان(فإنالقاعدةفحسبالخبر،ولذاوترفعاالسمتنصب)إّن(أنوهيالمقررةالقاعدة

فلمألنهابالياءتنصبأنينبغي ، ذكروردتمثنى اآليةهذهتخريجفيهشامابنمرفوعة؟

:أوجهخمسة

التيالعربيةالقبائلمنوغيرهماوخثعمكعببنبلحارثلغةعلىجاءتأنها-1

.(1)دائمًاباأللفالمثنىتستعمل

(2))وراكبهاإّن(الزبيرابنبقولاستدلو.نعمبمعنىجوابحرفهنا)إنَّ(أنَّ-2

"قاللمنجوابًا .(3)"إليكحملتنيناقةاللهلعن:

رفعمحلفياالسميةالجملةوخبرها)ساحران(وباالبتداءمرفوعة)هذان(أنَّ-3

,إنَّ(خبر .محذوفشأنضمير)إن(واسم)

فمناللتقاءإحداهماحذففوجبألفاناجتمعت)هذا(ُثنِّيلماأنه-4 ، الساكنين

،ومنحالةفي)هذين:(قالهذامناأللفحذف األلفألن)هذان(قالالعكسقدرالنصب

.تتغيرفال)هذا(ألفهيهنا

التثنيةفيكذلكجعل)-هذا(وهو–الواحدفييظهرالاإلعرابكانلماأنه-5

.(1)عليهفرعألنهكالمفردالمثنىليكون

صالمصدر-(1) ، 47نفسه
صالمصدر-(2) ، 49ص–48نفسه
دارلشوقياإلسالميالعصركتابفيالقصةهذهتفصيلأنظر-(3) ، مصرضيف ، ص1977المعارف ، ص291م ،292.
شرحابن-(1) ، صشذورهشام ، 49الذهب
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للقاعدةتوسيعهوفاألولالتأويلمنيكونانماأبعداألوليينالرأيينأنويتضح

(لتصبحالمقررة كمانصبهيجوزفإنهمثنى)إن(اسمكانإذا: ، بفتحةنصبهيجوزبالياء

فأناهذهتعممأّالينبغيو)العرببعضلغةعلىاأللفعلىمقدرة ، أذكرهالمالقاعدة

بل ، دعوىأنفهوالقاعدةهذهرفضسببأما.بتأويلليستأنهاعلىألدللذكرتهامؤيدًا

فقداحتمالمجردالعرببعضلغةعلىاآليةفي)هذان(مجيء دعاآخرسببهنالكيكون،

والبهذهمجيئهاإلى ، "يقالوكمااحتمالعلىقاعدةنبنيأنيجوزالصورة للدليلتطرقإذا:

.االستداللبهسقطاالحتمال "

تمثلالتيالشواهدمنالكثيرورودهو)إّن(بعدبالياءالمثنىنصبتأييدوسبب

.الجميعلدىمعروفةفهيلذكرهاداعيوالهذا

تعارضإذاالتأويلإلىالجنوحيكونإذالتأويلإلىفيهحاجةفالالثانيالرأيوأما

لدينايكونفلن)نعْم(بمعنىجوابحرف)إن(اعتبرناإنالقاعدة،فنحنمعالمسموعالنص

.القاعدةواآليةبينتعارض

والرائحةمنهاَفُيَشمُّاآلراءبقيةوأما ، -الثالثالرأيففيالتأويللهذاداعيالتأويل

(قولناسنجوزفإننامحذوفًاشأنضميرهنالكبأنُسلَِّمإن-مثًال على)مجتهٌدعليٌّإّن:

أمامرفوضوهذامحذوفشأنضميرتقدير ، فهوالخامسوالرابعالرأيينعلىالردبداهة

لساحران)هذينعن(األخرىالقراءةتخرجونكيفولكناآليةتأويلأحسنتملقد:لهمبالقول

؟.
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كماكلهاليستهشامابنذكرهاالتياآلراءأناتضحالسابقالمثالوفي ، تأويًال

ويجدر.دفعهاويسهلالنقدإليهايتطرقماسرعانالتياألدلةأضعفمنالتأويلأناتضح

ولعلرأيًايتبنلموالسابقةاآلراءيناقشلمهشامابنأنإلىالتنبيه جاءلهاترتيبهمنها،

-.أعلماللهو–قوتهاحسب

المؤمنونمنهمالعلمفيالراسخونلكن:تعالىقولهفيهوللتأويلالثانيوالمثال

0]162:النساء[الصالةوالمقيمينقبلكمنأنزلوماإليكأنزلبمايؤمنون

(1):وجهينفيهاوذكر

.المدحعلىنصب"المقيمين"أن-1

(تعالىقولهفي)ما(علىمعطوفة"المقيمين"تكونأن-2 أي)إليكأنزلبما:

.األنبياءوهمالصالةبالمقيمينو)الكتبوهي(إليكأنزلبمايؤمنون

والصابئونوهادواالذينوآمنواالذينإنَّ:تعالىقولههوللتأويلالثالثوالمثال

يحزنونهموالعليهمخوٌففالصالحًاوعملاآلخراليوموباللهآمنمنالنصارى

.*]69:المائدة[

:رأيينهشامابنذكرفيهاوقدسبقمماتعقيدًاأكثراآليةهذهفيالتأويلويبدو

نيةفيوالجملة"محذوفًاوالخبرمبتدأرفعمحلفي)هادواالذين(تكونأن-1

آمنمنبألسنتهمآمنواالذينإن:قيلكأنهوخبرهااسمهامن)إّن(حيزفيعماالتأخير

.55ص-54صالذهبشذور-(1)
(تعالىقولهحتىبدايتهامنذكرتبلكاملةاآليةهذهالمحققالوهشامابنيوردلم* كمااآليةبتوجيهلتعلقهااآليةتكملةإلىنحتاجأننامع)والصابئون:

.سيتضح
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ثمآخرإلىبالله-بقلبهأي-منهم كذلكالنصارىوالصابئونوهادواالذينو:(قيلاآلية،

((1).

خبرعليهدلمحذوفًاإنوخبر)آمنمن(هوخبرهاومبتدأ"هادواالذين"كون-2

(هشامابنقالثمالمبتدأ ألناألولالوجهو: ، منأولىاألوللداللةالثانيمنالحذفأجود

وكانغنىفينحنتكلفمنالسابقالتأويلفيمايخفىوال(3))العكس توسيعاألجدرعنه،

.اآليةهذهعلىبناًءالقاعدة

:)اإلعراب(فيهشامابنمنهج:الخامسالمبحث

ولنأخذالطالبتعلمالتيالوسائلخيرمناإلعرابأنالمجّربوالمعروفمن النحو،

(إعراب فإنالمعّلُمأكرم: ، ( :الفائزين

صشذور-(1) ، .55ص-54الذهب
صالمصدر-(3) ، 55نفسه
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.الفتحعلىمبنيماٍضفعل:أكرم

.آخرهعلىالظاهرةالضمةرفعهوعالمةمرفوعفاعل:المعلم

.سالممذكرجمعألنهالياءنصبهعالمةومنصوببهمفعول:الفائزين

النحويةالمسائلمنعددًايعرفأنالطالبيستطيعالسابقاإلعرابخاللفمن

والفعلإلىالطالبفيتعرف ، والفاعل ، وجمعالمفعولالماضي ، يتعرف.السالمالمذكربه

الكتبفيوخاصةينبغيكاناألمرهذاوألجل.واحدمثالإعرابخاللمنذلككلإلى

،الرعايةمنكبيرًاجانبًانوليهوأناإلعرابمننكثرأنالنحوفياالبتدائية واالهتمام

أالشريطةاإلعرابنيسرأنينبغيفإنهولذا(1)لذاتهمقصودغيرسابقًاذكرتكماواإلعراب

ولماأخطاءارتكابإلىالتيسيريقودنا ، كانكتابهفياإلعرابمنيكثرهشامابنكانلغوية

.النحومجالفيمنهنستفيدحتىاإلعرابفيمنهجهندرسأنعليناواجبًا

عدةعلىيركزكانهشامابنأنالذهبشذورشرحفياإلعرابتتّبعمنتبينلقد

:يليماأهمهااإلعرابفيمسائل

.الشواهدمنغيرهامنأكثربخاصةالقرآنيةاآلياتإعراب-1

.الحاالتبعضفياإلعرابفيالتادبضرورةإلىاإلشارة-2

.اإلعرابأثناءفيكالمهتوضيحخاللمناإلعرابتسهيلإلىميله-3

.محتملصحيحوجهمنأكثرإيراد-4

جائزًاأوممكنًاذلكأرىالكنتوإنالهدفنفسإلىيؤديالجميعأنداممابذلكبأسفالاإلعرابإلىالحاجةدونالنحوالطالبتعلمطرقثمةكانوإن-(1)
.بهيستهانالأمروهذاالسنينمئاتخاللالعقولآالفإليهتوصلتضخمتراثإهمالإلىيؤديألنه
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باآلياتاالستشهاد(بندفيذكرتفقدعليهاللتدليلحاجةفالاألولىالنقطةأما

التيلآلياتاألمثلةمنعددًاهناكضربتوقدهناالقولإعادةعنيغنيماسابقًا)القرآنية

وسوف .المتبقيةالمسائلثالثعلىأركزأعربها،

:هشامابنعنداإلعرابفيالتأدب:األولالمطلب

فإذايجيئونماكلفيسبقوهلمنمقلدًايكنلمهشامابنإّن ، فاتهمأمرًارأىبه

فعل:أِر:"فقالأضالنااللذينأرنارّبنا:تعالىقولهإعرابهفيجاءماهذاومناستدركه

(إعرابويشبههااإلعرابفيتتبعأنيحبهامةمسالةتأدبًا"،وهذهأمرفعلتقلدعاء،وال

"تعالىقولهنحوفي)ال فتعربأونسيناإْنتؤاخذناالربنا: ، " دعاءحرف)ال(أخطأنا

فيللتأدبقاصدًاكانهشامابنأنأظنكنتوقد(1)"تأدبًانهيحرف:تقلوال"وجزم

]،251:البقرة[..الناساللهدفعلوالو:تعالىقولهفيالجاللةلفظأعربعندمافياإلعراب

(فقال مضافًاليس-باللهوالعياذ-نفسهفاللههامةمسألةوهذه(2))إليهمضافاللهواسم:

ونرىالمضافهوالجاللةلفظبلإليه (قالعندمادقيقةهشامابنعبارةأنإليه، اللهواسم:

قولهإعرابفيجاءما)اسم(ذكرمتعمدًايكنلمهشامابنبأناالعتقادإلىدعانيالذيو)

إذ10:الفتح[أيديهمفوقاللهيد:تعالى ، "(قال] أناألولىوكان(1)"إليهمضاف)والله:

سقطتقد)اسم(كلمةأنأولهذاهشامابنينتبهلموربما.إليهمضافالجاللةولفظ:يقول

إعرابفيالتأدبمنأنهوالحاصل.أعلمتعالىواللهالطبعأثناءفيأوالمخطوطةمنسهوًا

"فيهاتقولأن)الله(كلمة فييردماهذاعلىُيقاسأنويمكنوكذاكذا"الجاللةولفظ:
صالمصدر-(1) ، 209نفسه
صالمصدر-(2) ، 36نفسه
صالمصدر(1) ، 43نفسه
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-غفَّار(كلمةاعتبارمنالصرف ومنصيغة)غّفارالله(قولنافي-مثًال) ، التأدبمبالغة

.جاللهجّلاللهمعتأدبًاتعظيمصيغة:نقولأن

:هشامابنلدىاإلعرابتسهيل:الثانيالمطلب

والنحولتعلموسيلةاإلعرابأنبما ، الوجهعلىوفهمهالكالملنطقوسيلةالنحو

وبهذاالمؤديةالطرقأسهلاتباعمنلنابدالكانالصحيح ، اإلعرابعباراتأنيعلمإليهما

ألفاظوكأنهاحرفمنهاينقصأوعليهايزادأنيجوزوالوتكررتحفظجامدةعباراتليست

بلنتعبد إذاكلمةينقصأوكلمةيزيدأنالمعربيستطيعإذفسحةاألمرفيإنبتالوتها،

ونمثلاقتضى يعربالذي)لم(إعرابفيجاءما)الذهبشذورشرح(منهذاعلىاألمر،

ابننجدبينماصعبًالغزًاطياتهفييجمعاإلعرابهذاوكأن)وقلبجزمونفيحرف(عادة

(فيقولكامًالاللغزفتحلاإلعرابهذاعلىبسيطةكلماتيضيفهشام جزمحرف)لم"

.(1)"ماضيًاقلبهوالمضارعالفعللنفي

ماتسهيلفيهشامابنإليهذهببماوشبيه ، عندللمبرد)الكامل(فيجاءاإلعراب

:الشاعرقولعلىكالمه

المراغمواضحاتالثناياكغرمسلمًاطلمااللهلعمرولكن

"قالإذ (قولهفيالكاف: "طّل(بقولهفاعلة)كغر: ((1).

:محتملإعرابيوجهمنأكثرهشامابنإيراد:الثالثالمطلب

قال:تعالىقولهعنتكلمعندما(3)ذكرهما،منهاموضعمناكثرفياألمرهذاونجد

أنتحتمل)أنعم(جملةأنفذكر]23:المائدة[عليهمااللهأنعميخافونالذينمنرجـالن

صالمصدر-(1) ، 24نفسه
صاللغةفيالكامل–المبرد-(1) ، 44لألدب
،شذور-(3) .45ص-44صالذهب
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ومثلوالقولبينمعترضةفتكونخبريةتكون ، ،46،45الصفحاتفينجدههذاالمقول

.وغيرها..55

صحيحةالوجوهجميعليستولكنمحتملوجهمناكثرإلىهشامابنيشيروأحيانًا

أحدهماأعربفقد]33:اإلسراء[كالهماأوأحدهماالكبرعندكيبلغانإما:قراءةفيكما

األلفمنبدل)أحدهما(إن:وقيل:(قالثم)يبلغهإن(الكالموتقديرمحذوفلفعلفاعلبأنها

محلهذاليسنظرهذاقولهفيو)12)بشيءوليساعالمةاأللفأنعلى)يبلغان(فاعل،أو

.منهاالصحيحوبيانهمحتملوجهمنأكثرإيرادهعلىدليلُذِكَرماأنغيربيانه

:هشامابنعندالواحدالبيتفيالمتعددةاألمثلةتوافر:السادسالمبحث

فقدعنايةالشعريةاألبياتمسألةهشامابنأولىلقد ، الشعريالبيتيختاركانهامة

وقدأنيريدالتيالمسألةعلىمتعددةأمثلةعلىاحتوائهعلىبناًء ، هذايراعيكانيوضحها

.أكثراآلياتفيكانتوإنالشعروالقرآنيةاآلياتفي)األمثلةتكثيفوهو(األمر

بقوللتاءالماضيقبولعلىاستدلفقدالشعرفيأما ، :(1)الشاعرالتأنيث

تزهقالنفسكادتتولتفلمافودعتقامتثمفحّيتألمْت

.الماضيالفعلعلىالتأنيثتاءدخولعلىأمثلةستةالبيتهذاففي

:المتنبيقولكذلكاألمثلةومن

صالمصدر-)2( ، .53نفسه
صشذور-(1) ، .20الذهب
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والقلموالقرطاسوالرمحوالسيفتعرفنيوالبيداءوالليلالخيل

وقدعلى)أل(دخولعلىهشامابنمثلفقد ، تكثيفإلىهشامابنأشاراالسم

المثالالمتنبيبيتأنغير"عليها)أل(لدخولأسماءالسبعالكلماتفهذه:"(2)فقالفيهاألمثلة

.شاهد

فقدمكثفةاألمثلةتكونأنمنهاكثيرفيراعىفقدالقرآنيةاآلياتفيأما ، استدلفيها

:الصمد[أحدكفوًالهيكنولم.يولدولميلدلم:تعالىبقوله)لم(لـالمضارعقبولعلى(1)

.المضارعالفعلعلى)لم(دخولعلىأمثلةثالثةاآليةفيأنويالحظ]3،4

وقريواشربيفكلي:تعالىبقولهالمخاطبةلياءاألمرفعلقبولعلى)22واستدل

وفي26:مريم[عينًا ، .ذلكعلىأمثلةثالثةاآليةهذه]

لهيعملون:تعالىبقولهالكسرةبدلبالفتحةالصرفمنالممنوعجرعلى)33واستدل

وقوله12:سبأ[وتماثيَلمحاريَبمنيشاءما ،[:وإسحاَقوإسماعيَلإبراهيَمإلىوأوحينا

الصرفمنالممنوعجرعلىمثاليناألولىاآليةفيأن]،ونالحظ62:النساء[ويعقوَب

وفي .أمثلةأربعةالثانيةاآليةبالفتحة،

صالمصدر-(2) ، .16نفسه
صالمصدر-(1) ، .24نفسه

صالمصدر-)2( ، .26نفسه
صالمصدر-)3( ، .38نفسه
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لمفإن:تعالىبقولهالنونبحذفوجزمهاالخمسةاألفعالنصبعلى)44واستدل

للنصبأحدهمامثالينإيرادعناآليةهذهبذكراستغنى]،فقد24:البقرة[تفعلواولنتفعلوا

.للجزمواآلخر

فماإطالعهوسعةالرجلفهمإلىاالنتباهالمهمولكنإليهاأتطرقلمأخرىأمثلةوهناك

أمثالاختيارمجردفإنذهنهاتقادعلىودليل.الكريمبالقرآنالواسعةمعرفتهعلىدليلسبق

.كبيرينانتباهًاوفطنًةيتطلبالشواهدتلك

:هشامابنعندالعقليةالمناقشة:السابعالمبحث

..قلتإن:"العقلية،فيقولالمناقشةأسلوبيستخدمالذهبشذورشرحفيهشامابنكان

وال"قلُت فهوالفائدةمنلهذامايخفىوهكذا، ، يفسدقدشكأيالطالبعنيبعدبهذاتنكر

فهوعليه ، ويردفيذكرهاالطالبذهنفيتثورقدالتيالمختلفةاالحتماالتإلىيتطرقفهمه

هذا أنمنخوفًاالمناقشاتهذهمثليوردفهوالعلماءيخصماأما.الطالبيخصفيماعليها،

فهوبرأيأحدهمعليهيعترض إليهيوجهوهاأنيمكنالتيالمختلفةاالعتراضاتيوردما،

.المتفتحةالعالمعقليةعلىيدللطيفعلميأسلوبوهذاعليهافيرد

:يليماالعقليةالمناقشةأسلوباستخدامهعلىاألمثلةومن

صالمصدر-)4( ، .61نفسه
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دالةفإنها)ذلك(منالكافللمضمرذكرتهالذيالحدعلىيرد:قلتفإن:"وردما-1

..المخاطبعلى

.(1)"الخطابعلىدالةهيوإنماالمخاطبعلىدالةأنهانسلمال:قلُت

[يعفونأنإال:تعالىقولهفيتصنعفما:قلتفإن"(2):أيضًاأمثلتهاومن-2

قلتثابتةوالنونناصبة)أن(فإن]267:البقرة وإنماالجماعةواوهناالواوليست:معه؟

.المطلقاتعلىعائدمضمراسمهيوإنماالرفعنونهيالنونوليست..الكلمةالمهي "

:قلتالضمعلىمبنيةوهي)حيثما(الشرطأسماءمنفإن:قلتفإن:"(1)ورد-3

.."حيثماهوإنماالشرطواسمحيُثالضمعلىالمبني

·ماومنها-4 "السابقةالصفحةنفسفيوردأيضا مناستثنيتفهال:قلتفإن:

أيضًا(الموصوالت :محذوفًا؟قلتضميرًاصلتهاصدروكانأضيفتإذاإالمعربةفإنهاأيا)·

"إعادتهإلىاحتجفلمعداهافيمامعربةالحالةهذهفيمبنية"أيًا"أنقدمتمماعلمقد

"(2)ورد،ماهشامابنعندالعقليةالمناقشةعلىأذكرهمثالوآخر-5 فإنكقلتفإن:

قالرّبه:تقول :الشاعررجًال،

فأجابوادائبًاالمجديورثماإلىدعوتفتيةرّبه

فيهلمتننيالذيفذلكن:تعالىكقولهالخطابالالمخاطبعلىتدلالكافأن-أعلموالله-الصحيح-(1)
صالذهبشذور-(2) .62ص-61،
صالمصدر-(1) ، .124نفسه
صالذهبشذور-(2) ،134.
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وقدوالضمير ، فبطل(عليهدخلتمعرفة النكراتعلىإالتدخلالبأنهاالقولرّب)·،

بلأوردتهفيماالضميرأننسلمال:قلت ، .نكرةهومعرفة "..

مذهبهووالمالكابنيرجحهلمرأيًااختارقدالمؤلفأناألخيرالمثالفيويالحظ

لمنمقلدًايكنبه،ولمالخاصةآراءهيتخذكانهشامابنأنيعلموبهذا.(3)البصريينجمهور

وتحريالحقعنالبحثفيدائمًاالعلماءدأبوهذاصوابًايراهمايختاركانبلسبقوه

.الصواب

:المعانيلحروفالمختلفةاألقسامذكر:الثامنالمبحث

المعانيلحروفالمختلفةاألقسامذكرمن)الذهبشذورشرح(فيهشامابنيكثرلم

ذاكمغني(فيفعلكما ، التوسعيناسبهفلمتعليميبأسلوبوضع)الذهبشذور(أناللبيب)

.المعانيحروفمنحرفكلعليهايأتيالتيالمختلفةاألوجهوذكر

إذبابمنهشامابنأوردهمامثالينالقضيةهذهعلىأذكروسوف ذكراالستطراد،

و(إعرابهما،وهماعندمنهماكلأقسام ، ( أما(كال ،( فقد(قد ،( تأتيأنهاهشامابنذكركال

:المؤمنون[قائلهاهوكلمةإنهاكال:تعالىقولهنحووزجرردعحرف:هيأوجهثالثةعلى

وبمعنى100 إذ6:العلق[ليطغىاإلنسانإنكال:تعالىكقوله)أال(]، " ذلكعلىيتقدملم]،

.(1)]32:المدثر[والقمركالنحوالقسموقبل"عنهيزجرما

.133صهامشفيالذهبشذورشرحمحققكالمينظر-(3)
صالمصدر-(1) ، 13ص–12نفسه
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:(2)معاٍنأربعةلهاأنهشامابنذكرفقد)قد(وأما

-14(البقرة"-وجهكتقلبنرىقد:"نحوالمضارععلىويدخل:تحقيقحرف.1 (

].4:التين[تقويمأحسنفياإلنسانخلقنالقدنحوالماضيعلىويدخل

).الصالةقامتقد(المؤذنكقولبالماضيوتختص:تقريبحرف.2

(نحوبالمضارعويختص:تقليلحرف.3 ).الجواديعثرقد:

هل(سألكلمنجوابًا)جاءقد:(قولكمثـلبـالماضـيويختص:تـوقعحـرف.4

وهو ( .الجوابينتظرجاء؟

ألن)توقعحرف(األخيرالوجهوفي ، الجوابفيالالسؤالفييالحظالتوقعنظر

و ألنعلىتدل)فعلقد(قولهمفي)قد(، ، توقعهللسائلأؤكدفأنافعًالحدثالفعلالتحقيق

.أعلمتعالىاللهو

توضيحًاهشامابنأشبعهماقد)قد(و)كال(علىالسابقينالمثالينأن:ويالحظ

المختلفةبالتقسيماتهشامابنالهتماممثاًاليليفيماأذكروسوف.منهمالكلإعرابهعند

:سيتضحكمااإلعرابمعرضفييأتلمالمثالأنإلىوأنوهالواحدللحرف

:هيأقسامأربعةلالمأن(1)هشامابنذكرفقد

كقولهالالم.1 ، ].44:النحل[للناسلتبينالذكرإليكوأنزلنا:تعالىالتعليلية

كقولهالم.2 ، ].8:القصص[وحزنًاعدوًالهمليكونفرعونآلفالتقطه:تعالىالعاقبة

صالمصدر-(2) ، 39–38نفسه
صالمصدر-(1) ، 297ص–296نفسه
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أنهإلىهناوأنبه]26:النساء[لكمليبيناللهيريد:تعالىكقوله:الزائدةالالم.3

فالاإلعرابفيالتأدبينبغي ،تأدبفيهاكلمةبأيهذاعننستعيضبلزائدةالالمنقول،

بدًالاآلياتهذهمثلفيالبالغيةاألسرارعنالبحثالمسائلهذهمثلفيناتستثيرأنوينبغي

قولأّنإلىأنبهكما.البحثعناءمنأنفسناونريحزائدةبأنهاالحروفبعضنصفأنمن

(المعربين عندمابل.باللهوالعياذالقرآنيالنصفيزائدأنهيعنيال)زائدالحرفهذا:

القيادةأوالنظمأوالتركيبأسلوبعلىنعرضهحينزائدأنهيقصدونفهمزائدكلمةيطلقون

.العربية

]179:عمرانآل[الغيبعلىليطلعكماللهكانوما:تعالىكقوله:الجحودالم.4

إذنبعدهاالمضارعالفعلينتصبهشامابنذكرهاالتيالالمأنواعجميعأنسبقمماويتضح

.االستطرادسبيلمنلهاإيرادهفليس
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:هشامابنعنداالستطراد:التاسعالمبحث

ومنالكتبمنكثيرفيموجودةاالستطرادظاهرة ، لالستطرادنحددأنالخطأاللغوية

ففائدتهفائدة فأحيانًاسيقالذيبالمعنىمرتبطةبعينها، ، وقدعنالمللإلبعاديكونله ، القارئ

فيمشتتةالقواعدتكونلئالأمثالهاإلىالفائدةوضمالقارئذهنفيالمعلوماتلربطيكون

.ذهنه

،أحسنإذاالتربويةالعمليةفيمهمعاملهوبلعيبًااالستطرادوليس استخدامه

"قالالبحرماءاستخدامجوازعنوالسالمالصالةعليهالرسولسئلفعندما الطهورةهو:

الحّل ، البحرميتةأنوهييعرفهايكنلمجديدةبفائدةالقارئيفيدأنفأراد(1)"ميتُهماؤه

.أكلهاحالل

:أجلهامنسيقالتيالفوائدذكرمعهشامابنعنداالستطرادصوربعضيليوفيما

:جديدةفائدةالقارئإلعطاءاالستطراد.1

المعنىعلى]100:المؤمنون[قائلهاهوكلمةإنهاكال:تعالىبقولهاستشهدأنههذامن

"(2)ذلكبعدقالثمللكلمةاللغوي حرفثالثةعلىالعربيةفيوكال:- ، ،ردعأوجه وزجر

أنظررواه-(1) ، الالعباداتفيالميسرالفقهعاشور،عيسىأحمدالشيخان صعنمعلومات،( ،( 11.النشر
صشذور-(2) ، 12الذهب
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وبمعنى(وبمعنى ،( .إي"حقًا )كال(أقسامعنالللكلمةاللغويالتفسيرعنهنافالحديث"

.أخواتهاإلىالفائدةضمعلىهشامابنحرصسبقمماويتضح.

:اإلعرابعلىالطالبلتمريناالستطراد_2

ماإعرابفيأفاضثمحرفعلىاللهيعبدمنالناسومن:تعالىبقولهاستشهدفقد

،الكتابفييذكرهالمالتياآليةبقيةإعرابإلىتعداهبل)الحجسورة11اآليةمن(ذكره

كالمبتدأنحويبندتحتاإلعرابهذاكانولو.اآليةفيالقراءاتبعضعنيتكلمذلكوبعد

.شكبالاستطرادفإنهلغويتفسيرعلىبآيةاالستشهادعندوردوقدأمااستطرادًايعدالفإنه

ومنعلىالطالبلتمرينهنااالستطرادوفائدة ، خيراإلعرابأنالمعلوماإلعراب

.النحوالطالبلتعليموسيلة

:أخواتهاإلىالفائدةوضمالقارئذهنفيالمعلوماتلربطاالستطراد-3

:تعالىكقولهالحاللسانبهنطقماعلىيطلققدالكالمأنذكرعندماانههذاومثال

طائعينأتيناقالتايعقلمنصفةحكميعقلالماإعطاءعلىثاٍنشاهداآليةوفي(1):قال"

:القارئعنالمللإلبعاداالستطراد-4

بعضًاذكراأللفتحركلتعذرالمقصوراالسمفيتقدرالثالثالحركاتأنذكرعندما

)52:وهيمعناهااستطرفاألبياتمن

صالمصدر-(1) ، .31نفسه
صالمصدر-)2( ، .66ص-65نفسه
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مملوكهأننيوإليهشوقيلهوصفالبهاءالمولىعلىسلم

منهوكهمشطورةبهجسميتشوقيإليهيحركنيأبـــــدًا

تحريكــــهبممكنوليسألـففكأننيلبعدهنحلتلكن

:المعربينأخطاءبعضلبياناالستطراد-5

"قالالنونحذفعلىتبنىالتياألفعالعنتكلمعندما أنيحكىماغريبومن:

"وجلعزقولهفيالمعربينبعضقولسمعهذهببلدناالنحوإقراءيتعاطىمنبعض فقوال:

وهوذلكفأنكرالنونحذفعلىمبني)قوال(إن)-44(طه–"لينًاقوًالله ، قولعليه

فخفاؤهبينمشهور ، ".غريبلإلقراءيتصدىمنعلىالطلبة

:القارئذهنفيالنحويالشاهدلتقويةاالستطراد-6

)61:الشاعربقولاستشهدفقد

عظيمفعلتإذاعليكعاٌرمثلهوتأتيخلقعنتنهال

ولكنه(بمعنىالتيالواوبعدالمضارعالفعلنصبعلى ،( فيالشاهديذكرلممع

فيالشاهدوقعيعظمحتىالشاهدفيهاجاءالتيالقصيدةمنأبياتثالثةقبلهذكربلالحال

فيكوننفس ، .نسيانهوعدمالذهنفيبقائهإلىأدعىهذاالطالب

:كتابهفيالنحويةغيرالمسائللبعضهشامابنتعرُّض:العاشرالمبحث
صالمصدر-)1( ، .312نفسه
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والمالحظالمسائلبعضإلىكتابهفيهشامابنتعرَّض ، يدمجكانانهالصرفية

النحوألنمستقًالبحثًاالصرفيةالمسائلفييبحثيكنولمبالنحويةالصرفيةالمسائل

.العربية(عليهيطلقواحدًاعلمًاكاناقديمًاوالصرف إلىالمواطنبعضفيتعرضكما)

وتوضيحوالبالغيةالمسائلبعض ، .يليفيماهذاالصوتية

:الصرفيةالمسائلمن:أوًال

(عفا(و)رمى(أصلأن(1)هشامابنذكرفقد_1 : قلبت)َعَفَو(و)َرَمي)

.عارضمنهماكلفسكون.قبلهماماوانفتاحلتحركهماألفينالواووالياء

نونفحذفت)لتسمعوَننَّ(هولَتْسَمُعنَّأصلأنالسابقةالصفحةنفسفيوذكر_2

ثمالجتماعاستثقاًالالرفع ، .النونوهوبعدهابساكنالتقتألنهاالجماعةواوحذفتاألمثال

الياءالتقت)دعووا(و)اشتريوا(هو)دعوا(و)اشتروا(اصلأن(2)وذكر_3

.فحذفتاالجماعةواووهوبساكنوالواو

بناءعنحديثهلدىهشامابنأوردهاقداألولىالصرفيةالمسألةأنإلىالتنبيهويجدر

وأنعلىالمباشرةالتوكيدبنونالمتصلالمضارعالفعل ، المعرب)تسمُعّن(نحوالفتح

أمالمالتوكيدنونألنمبني ، فيالماضيالفعلانعلىبهااستدلفقد:الثالثةالمسألةتباشره

كانهشامابنأنمنآنفًاذكرهمايؤيدالتفصيلوهذا.مقدرضمعلىمبني)اشتروانحو

ولمالمسألةعنحديثهمعرضفيالصرفيةالمسألةيأتي ، المسألةيخصيكنالنحوية

.المستقلبالبحثالصرفية
صشذور-(1) ، .71الذهب
صالمصدر-(2) ، .70ص-69نفسه
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.الذهبشذورشرحفيالبالغيةالمسائلمن:ثانيًا

:أنواعثالثةإلىينقسمالكالمأن(1)ذكر

.(2)والتكذيبالتصديقيحتملماوهو:الخبر.1

ويتأخروالتصديقيحتملالماوهو:الطلب.2 ، وجودعنمعناهوجودالتكذيب

.تأكلال(و)قم(نحولفظة (

ويقترنالتكذيبوالتصديقيحتملالماوهو:اإلنشاء.3 لفظهوجودمعمعناهوجود،

(لعبدكقولكنحو (النكاحلكأوجبولمن)حرأنت: ).النكاحهذاقبلت:

:همافقطقسمينإلىالكالميقسمونالبالغةأهلأنومعلوم

).لذاته(الكذبأوالصدقيحتملالماوهو:الخبر.1

:قسمانوهويحتملهماالماوهوواإلنشاء.2

والنهي:الطلبوقتحاصلغيرمطلوبًايستدعيطلبي_1 ، .إلخ…كاألمر

.(1)والمدحكالتعجب:مطلوبًايستدعيالطلبيوغير_2

،وقدضمنالطلبأدرجواأنهمفنجد هذاو:"(2)فقالهذاهشامابنتداركاإلنشاء

وأنَّوإنشاءخبرإلىينقسمالكالموأّنخالفهالتحقيقوبعضهمفيهتبعتالتقسيم ، الطلبفقط

صالمصدر-(1) ، .32نفسه
يحتملالفإنهرسولهأوتعالىاللهإلىنسبإذااماكالمًاكونهحيثمنالتكذيبوالتصديقيحتملالكالمألنأوردتهاوقد)لذاته(كلمةهشامابنيوردلم-(2)
.التصديقإال
،وعلىأمينمصطفى-1 دارالبالغةالجارم ، ،المعارفالواضحة مصر ص1964–ـه1384، 170م،

صشذور-(2) ، .32الذهب
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وانأقساممن ، وإنمايتأخرالبهالتلفظعندحاصٌل)ُقْم(مدلولاإلنشاء عنهيتأخرعنه،

وهو ، ".اللفظمدلولعنخارجاالمتثال

إذيعارضهشامابنأنالسابقالكالممنويظهر خالفالتحقيقأنداممانفسه،

فلم ، يراعيكانهشامابنأن–اعلماللهو–هذاعن؟والجواببعضهمفيهتبعتقسيمه

فكانفيالتعليميالجانب وهذهتخالفكانتوإنالتسهيليَّةالقضاياذكريؤثركتابه، ، التحقيق

فالالأنينبغيمنهجيةنقطةذاتهابحدالمسألة الطرقأبسطالنحوفينختارأنبأسنهملها،

ويمكنتخالفكانتوإنالهدفإلىالمؤدية ، بالنكرةاالبتداءمسألةهذاعلىنقيسأنالتحقيق

فقد وزعم"وثالثيننيفإلىأوصلهاقدالبعضأنالذهبشذورشرحفيهشامابنذكر،

بالنكرةاالبتداءحاالتنفصلبأنبأسفالإذن"العموموالخصوصإلىترجعأنهابعضهم

.الخصوصوالعمومإلىالتحقيقعندترجعكانتوإن

.الذهبشذورشرحفيالصوتيةالمسائلمن:ثالثًا
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حلقحرففيهالوسطوكان)َفِعل(وزنعليكانماأنمنذكرهماالمسائلهذهمن

ِفِعل(هيلغاتأربعفيهتجوزفإنه ، َفْعل ، ِفْعل ، هيمعلومهوكماالحلقوحروف)َفِعل

والغين ، والعين ، والخاء ، والحاء ، والهاء ، .(1))الهمزة

تكونماغالبًا)،والهاءالتاء،والكاف(وهيللضميرتوضعالتيالحروفأن(2)وذكر

.الخفيالصوت(بأنهالهمسوعّرفمهموسة هوالهمستعريففيهشامابنذكرهوالذي)

أماالتعريف ، "فهواصطالحًاالهمساللغوي وحروف.(3)"بحروفهالنطقعندالنفسجري:

(هيعشرةالهمس ص: ، ش ، س ، خ ، ح ، ث ، هـت ، ك ، ف "قولكويجمعها)، :

.(4)"سكتشخصفحثه

فما بابفيُيْدَرجأنيمكنالنحويةغيرللمسائلهشامابنتعرُّضعنُذِكَروبعد،

ذاك ، منيتضحكماالنحويةالقضاياتوضيحهوكتابهمنالمؤلفغرضأناالستطراد

والالكتابموضوعات .تنكرالفائدةمنالحاالتهذهمثلفيلالستطرادمايخفى،

:الميزانفيهشامابنمنهج:الثالثالفصل

بلإظهاريعنيالونقدههشامابنمنهجعرضإن ، علىالتنبيهالمقصودالمساوئ

وليسعنهاغفلمسائل ، منأسهلالفإنهالفذالعالمهذاأخطاءتتبعهناالمقصودسهوًا
السلسبيلحسنسعيد-(1) ، تحقالتجويدأحكامفيالشافيسمور ، طحسيناحمد:الوافي ، جمعية4علي ،المطابععمال، عمان ، –ـه1410التعاونية

ص1989 ، .32م
صالمصدر-(2) ، .132نفسه
صالمصدر-(3) ، .66نفسه
،المصدر-(4) .62صنفسه
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ويكفيمنأصعبوالاالعتراض ، البعيد،إلينايقربأناستطاعقدأنههشامابنالتطبيق

وأودتحقيقاتهمنبكثيرويفيدنا ،بعضذكرهامسائلإلىأنبهأنهناالعظيمة، الباحثين

.الذهبشذورشرح(قارئتفيدأنشأنهامنالبحثخاللمنالحظتهاأخرىومسائل (

فأولهاابنعلىالمآخذأما ، قولوهو)الذهبشذورشرح(مقدمةفيجاءماهشام

وكلماذكرتاألصلشواهدمنببيتمررتكلماأننيفيهوالتزمت:"…هشامابن إعرابه،

بهاتتعلقبآيةختمتهامسألةأنهيتاستغرابه،وكلمايزيلبماأردفتهمستغربلفظعلىأتيت

نفسهيطرحالذيوالسؤال.."وتأويلوتفسيرإعرابمنإليهتحتاجبما،وأتبعتهاالتنزيلآيمن

ذكرفيبهوعدبماهشامابنالتزمهل:المقامهذافي ؟ أننيلفودةعليالدكتورالمقدمة

ذكر)17(عددهااألصلفيوردتالتيالشواهد ، فيشاهدًا)15(هشامابنمنهاشاهدًا

(هماشاهدينذكرأغفلبلشاهدأييعربولمالشرح ،كليستصبينحينعلى: حليم)

عسىوماذا(فيأنالمتنفيهشامابنذكروقد(1))جهدهيبلغالحجاجعسىوماذا(و

)أن(ِبـ)عسى(خبراقترانعدم:أوًالبالشذوذينقصد،ولعلهشذوذين)جهدهيبلغالحجاج

.عسى(اسمإلىيعودمستترًاضميرًاليس)يبلغ(فاعلكـون:والثاني (

وإعرابمسألةكلتعزيزوهيبهايلتزمولمهشامابنذكرهاأخرىمسألةوثمة بآية،

فإنإعرابإلىيحتاجما ويقع"شاهدًاالعشريننحوفيإالذكرهبمايلتزملمهشامابنمنها،

منهاالشاهدموطنيعربكانعددًاهذهمنتقربآيات،وهناكالكتابأوائلفيمعظمها

(1)"فقط

ابنفودةعلي-(1) ، صهشامنيل ، .82ص-81األنصاري
صالمرجع-(1) ، .82نفسه
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:التاليةالنقاطفينوجزهاالمالحظاتمنمجموعةهنالكوتبقى

منكلماتيعربثماآليةمنجزءًاأحيانًايذكركانالقرآنيةباآلياتاستشهادهفي-1

ولعلهأومنهاذكرهالذيالجزءفيليستاآلية ،عصرهقّراءثقافةعلىهذافياعتمديفسرها،

فإنهفيمسوغهشامالبنكانوإذا اآليةيذكرالأْنالحديثالعصرفيللمحققمسوغالهذا،

تحقيقفيوغيرهالمباركمازنالمسألةلهذهتفطنمهامه،وقدمنمهمةشكبالفإنهاكاملة

.كثيرًاالكتاباألمرهذافأثرى)اللبيبمغني(

ماإذاقليلالحديثيةالشواهدعددأننجدالشريفبالحديثهشامابناستشهادوفي.2

وقدأوالقرآنيةبالشواهدوازناه ، أحاديثمنهاحديثًاثالثينيقاربماكتابهفيوجدتالشعرية

علىبهايستدللماألحاديثمعظمأنَّلوحظوقد.معروفةمسائلعلىهشامابنبهااستدل

الشعرأوالكريمبالقرآنعليهااستدلقدأوردهاالتيالقضايافإنجديدةنحويةقضايا

مناإلكثارمنهفُيْنَتظُربالحديثاالستشهادأنصارمنألنهإالهذابكلُيَطالْبولْم(2)العربي

وطرَقاالستشهاد ، .الشريفةالنبويةباألحاديثباالستئناسجديدةنحويةقضاياباألحاديث

النحويمذهبهمعيتمشىمامعلتتفقتأويلهااألحاديثفيعليهيؤخذومما

والوهويزنيحينالزانييزنيال»:والسالمالصالةعليهقولهفيذلكإلىأشيركما ، مؤمن

.«مؤمنوهويشربهاحينالخمريشرب

صالمصدر(2) ، 26نفسه



126

التيباألبياتيستشهدهشامابنأّنُوِجدفقدالعربيبالشعراالستشهاديخصماأما-3

فيالسيوطيذكركمابهااالستشهادفيُمتناقضالأنهعنهالمعروفأنمعقائلهايعرفال

.االقتراح

الموضوعاتشملبذلكشتتانهوجدنافقدالنحويةلألبوابهشامابنترتيبأما-4

علىالمبنيمبحثتراجعأناضطررتالمضارعالفعلإلىتتعرفأنأردتفإذاالنحوية

والمنصوباتالفتح،والمرفوعاتعلى،والمبنيالسكون وسبب، ، هوالتشتيتهذا،والمجزومات

الموضوععنالكالميجزئأنهتجدأنالعجيبومنلنفسههشامابناختطهالذيالمنهج

ويضعأحكاممنبعضًااألبواببعضفيفيذكراألبوابمنعددعلىالواحد الموضوع،

.وأخواتهاكان(بابفيكماآخربابفيتخصهأخرىأحكامًا (

أنهالباحثويرىالترتيبهذافيموفقًايكنلمهشامابنأنإلىاإلشارةسبقتوقد

كأنالموضوعشملتشتيتإلىيؤديالآخرترتيبًايتبعأنعليهكان الكتابيبدًأالواحد،

لتشكلبعضهامعتشتركاألقسامهذهأنفيبينالحرفووالفعلاالسم:الكلمةأقسامبذكر

وهذه ، فاالسميةأواسميةتكونالجملجمًال ، ويكونانوخبرمبتدأمنتتكونفعلية

وأخواتها)إن(ووأخواتها)كان(مثلحركتيهمافيفتغيرالنواسخعليهما،وتدخلمرفوعين

ثم ، ،والحديثتبتدئالتيالفعليةالجملةنوضحوغيرها أقسامهذكرإلىيقودناالفعلعنبفعل

و: ، والماضي ،رفع:يشملالمضارعو.األمرالمضارع، وجزمه ونصبه، ، المضارع

بهالمفعولعنفنتكلمبهمفعوًالأحيانًاالفعليأخذوقد.الفاعلونائبالفاعلنذكرثموبناءه

عنالحديثإلىنؤجلهابلالنواسخفيوأخواتها)ظنَّ(نذكرألنداعيوالوثالثًاوثانيًاأوًال
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ومنهاالعربيالنحوفيعاليةمكانةلهماعالمين أباولكنحيانألبيتلميذًاكانهشامابنأن،

أسبابأحدمنهذافلعلالتراجمكتبنقلتكماعقيلابنعلىأثنىبلعليهيثنلمحيان

كاناعقيلوابنهشامابنأنهوبالمالحظةالجديرواألمر.(2)حيانأبيعنانحرافه

وكانامتعاصرين ،وتتلمذافيمتقاربين، وقدأبييدعلىالسن ، ابنألفيةمنهماكلشرححيان

هشامابنأوردها)اللبيبمغنى(فيعابرةإشاراتإالاآلخرعندذكرًاألحدهمانجدال،لكننامالك

وهذاماأو)َعْصرّييقول(بقوله .يبحثأنإلىوبحاجةطريفاألمرأشبه،

فإنكثرةهشامابنعلىالمآخذوآخر-6 أحيانًالهكانوإناالستطراداالستطراد،

المراد،النحوعلىالمقصودفهمطريقفيعقباتوضعإلىتؤديكثرتهأنإالتنكرالفوائد

وقدببعضهالكالمبعضوربط ، شرحاختصارإلىفعمدواالقضيةهذهالعلماءالحظاآلخر

)الذهبشذورشرحمختصر(كتابهفيالدقرالغنيعبدبهقامماهذاومثالالذهبشذور

حجملهيتبينالكتابلهذاالمطالعوالهامشفيالمؤلفبكالمهيكمااالستطراداتووضع

.الكتابحجمإلىبالنسبةاالستطرادات

النحوتيسيرفيهشامابنمنهجمناإلفادة

والصرفالنحوقواعدمنتضلعهبحكم–ادّخرقدهشامابنأنالبحثهذافياتضح

النحوتيسيرفيمنهانعيدأنيمكننا،بحيثاألساليبمنطائفة–المجالهذافيالطويلةوخبرته

:األساليبهذه،ومنالنفوسإلىقريببأسلوبوعرضه

ابنسالمالعالعبد-(2) ، صهشاممكرم ، .11األنصاري
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مبتدئًااآليةعرضفيتعليميًاأسلوبًايسلككانأنه.1 ، الشاهدباختيارالقرآنية

فتوضحالقرآني فإعرابه،أو، ، ومعفيالمختلفةاألوجهذكرمعناه ، لمهشامابنأنإعرابه

.المجالهذافينسلكهاالتيالطريقعلىدلناقدأنهإالمقدمتهفيوعدكمابهذايلتزم

،وهذهالشعرية،استطرافًااألبياتمنعددِذْكُر.2 تبعدأنشأنهامناألبياتلمعناها

وُتْعِظُمعنالملل ، إليهالنسيانيجدالبأسلوبفتترسخالطالبنفسفيالقاعدةوقعالقارئ

.سبيًال

عليهامتفققضاياعلىللتمثيلبللالستشهادالبهيحتجاللمناألبياتبعضذكر.3

وال وقدقدبأبياتربطهخاللمنللطالبإفادةمنهذافيمايخفى، سهلةلغتهاتكونألفها،

.القديمةالشواهدبعضفيتلقاهماخالفعلىمفهومة

.مكانهفيهذاأهميةأتضحتالنحوية،وقدللمصطلحاتاللغويالتفسير.4

كأْنتيسير.5 ، وتجعلهاإلعرابتوضحأنشأنهامنكلماتيزيداإلعراب

لجزمحرف:"بأنها)لم(إعرابهذاالتفسير،ومنمنمزيدإلىمحتاجغير ، ،نفي المضارع

.وقلبوجزمنفيحرف"المألوفاإلعرابمنبدًال"ماضيًاوقلبه "

بماالشاهدفياألمثلةتعديد.6 ، .المختلفةالشواهدمنعددإيرادعنيغنيالواحد

فيفترضالمناقشةأسلوباستخدام.7 فيعمدويحاورهيخاطبهمتلقيًاأمامهأنالعقلية، ،

أخرىقضايايذكرعليها،وقدويردفيذكرهاالقارئذهنفيتثورقدالتياالستفهاماتإلى

فيذكرهإلىينتبهلمأوالطالبنسيها ، ويشبعهاأهميتها ، .توضيحًابها
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منإلىبحاجةوهيهشامابنأثارهاالتيالقضايامنعددًاهناكفإنوأخيرًا

ومنبحثًايشبعها ، إلىبالرجوعلغويًاتفسيرًاالنحويةالمصطلحاتتفسيرالقضاياهذهودراسة

ومنبهذاالمختصةالمعاجم ، النحاةجمهورعندعليهاالمتفقالمسائل:قضيةالقضاياالشأن

المتفقالقضاياجمعكتابًانعرفال-علميحسب-فإنناالخالفكتبكثرةمنالرغمفعلى

ومع ، أنإالالمذاهبمختلفةالمتعددةالكتبمراجعةخاللمنصعوبةاألمرهذافيأنعليها

.عنهامندوحةالملحةضرورةأصبحاألمرهذا

سيبلةسلبسبتسلبتالبتسابلسالخالتمةى

نلبلوبيولالبةويليليت

تليةىبىيبىيىربيب

تابليليابي

الخاتمة

:التاليةالنتائجتقريرإلىنخلص]الذهبشذورشرح[أغوارسبرمنانتهيناأنبعد

بلغتحتىمنهاأكثرفقدبالغًااهتمامًاالقرآنيةاآلياتأولىقدهشامابنأنتبينلقد-1

معانيهافوّضحفائقةعنايةالشواهدبهذهاعتنىوقد.قرآنيشاهدسبعمائةالقرآنيةالشواهدعدة

فيالمختلفةاإلعرابأوجهوذكراآلياتمنبعضًافيها،وأعربالغامضةالكلماتمعانيأو

كما ، ،ثموالشاذةالمتواترةبالقراءاتيستشهدالقرآنية،وكانبالقراءاتاعتنىبعضها أيضًا
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ويعتمدتخريجفيالمختلفةاآلراءيذكر ، قضاياعلىلالستداللالقراءاتبعضعلىبعضها

.معينة

إيرادهمنهذاعلىأدّلوالبهايستشهدكانفقداألحاديثمنهشامابنموقفأما-2

منلكونه–هشامابنمنننتظركناالشواهد،وقدمنبغيرهامعززةغيرمنفردةالشواهدبعض

وأنالمستشهداألحاديثمنيكثرأن–الشريفبالحديثاالستشهادأنصار ، قضايايطرقبها

،الشواهدتمليهبماباالستئناسجديدةنحوية وهذهمنيكثرلمأنهغيرالحديثية ، األحاديث

وجاءألفاظلتفسيربعضهاجاءاألحاديث ، عليها،متفققضاياعلىلالستداللبعضهالغوية

وكالمالشواهدمنبغيرهمعززًابعضهاوجاء ، .ونثرًاشعرًاالعربالقرآنية

األبياتيوردكانوقدبهاالحتجاجمنهشامابناكثرفقدالعربيالشعرأما-3

أو:أغراضألربعةالشعرية ، ،أماأومعناهاالستطرافأوالتمثيلاالستشهاد كالمنقدها

.بهيحتجانهمعمنههشامابنيكثرفلمنثرًاالعرب

مجموعها،فيقليلةكانتفقدباإلجماعهشامابنعليهااستدلالتيالقضاياأما-4

يقصدوقدوالكوفيينالبصريينإجماعبهايقصدفقداإلجماعلفظةهشامابنيطلقوعندما

فينبغيالبصريينإجماع ، منصدرالذيالعالممرتبةبلغتمهمااإلجماعبدعوىنسلمأّالفقط

.والتثبتالتحققبعدإالالحكمهذا

:هيمعانبثالثةالذهبشذورشرحفيالقياسورد-5

.وحركاتهتركيبهفيالعربيالكالممحاكاةبمعنىالقياس-أ
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وأساليبتراكيبهافيالعربيةلطبيعةالكالممطابقةبمعنىالقياس–ب

استعمالها

.العربكالممنسمعمامنوالعلىجديدكالمإنشاءجوازبمعنىالقياس-ج

إلىأدىقدالنحويةالمسائلترتيبفيهشامابنمنهجأنالبحثهذافياتضح-6

.النحويةالمادةتشتيت

ولعلسبًالالعلماءعنالنقلفياتبعفقدالعلماءمنهشامابنموقفأما-7 ، هذاشتى

كماذلكفيالتوثيقأسلوب .فاتهمماعليهمويستدركالعلماءيناقشكانالعصر،

منفيهماهذاوفيلغويًاتفسيرًاالنحويةالمصطلحاتبعضيفسرهشامابنكان-8

كماالالتيالفوائد ، قواعدالقرآنيةاآلياتخالفتإذاالتأويلإلىيفرغهشامابنكانتنكر

.القاعدةتصحيحمنبدًالالنحو

التيالعباراتأوضحاإلعرابفييختاركانفقداإلعرابفيهشامابنمنهجأما-9

.إعرابهفيالتأدبمراعيًاالمختلفةاإلعرابيةاألوجهذاكرًاتمثله

بعضمنالرغمعلىاألمروهذاكتابهفياالستطرادمنيكثرهشامابنكان-10

.الكتابفهمطريقفيعقباتيضعقدأنهإالفوائده

بشكلالمسائلوبينبينهايدمجهشامابنكانفقدالصرفيةالمسائلأما-11 النحوية،

.محكم

:مثلهشامابنعنداألخرىالمختلفةالمنهجيةالمسائلمنعدٌدهناك-12
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وتكثيفالمناقشةأسلوب ، وذكرالشاهدفيالمختلفةاألمثلةالعقلية األقسامالواحد،

.المعانيحروفلبعضالمختلفة

الذهبشذورشرحفيهشامابنمنهج(فيكتابتهتعالىاللهيسرماآخروأخيرًا،فهذا

وأنويباركنافعًايجعلهأناللهأسأل) ، وأنلوجههخالصًايجعلهفيه ، منييتقبلهالكريم

وأنبقبول ، وأنينتفعالذيالعلممنيجعلهحسن ، القيامةيومحسناتيميزانفييجعلهبه

.سليمبقلباللهأتىمنإالبنونوالمالينفعاليوم

"العالمينربللهالحمدأندعواناوآخر"

والمراجعالمصادرقائمة

-Iالمصادر:

طشرح–)هـ900:ت(عيسىبنمحمدبنعلي:األشموني-1 ، ،1األشموني
بيروتالكتابدار ، .م1955/هـ1375،العربي

-هـ833:ت(الجزريابن-2 دارالقراءاتفيالنشر) ، العلميةالكتبالعشر
،د ت.،بيروت

دارشواذفيمختصر–)هـ370:ت(خالويهابن-3 ، الالقرآن ) ، الهجرة
.أخرىمعلومات (
طالقراءاتفيالتيسير–)هـ444:ت(عمروأبو:الداني-4 ، الكتب،دار1السبع

، ،بيروت .م1996/هـ1416العلمية
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-النحويالجليس(اللهعبدابو:الدينوري-5 ،تحقيقثمار) حداد،حناالصناعة
،وزارة ،الثقافة .م1994عمان

،دارمختار-بكرأبيبنمحمد:الرازي-6 ،الصحاح ،عمار عمان
.م1996/هـ1417

-هـ911:ت(بكرأبيبنالرحمنعبد:السيوطي-7 علومفياإلتقان)
المكتبةالقرآن ،بيروت، .الثقافية

.م1999/هـ1420الصفا،القاهرة،النحو،مكتبةأصولعلمفياالقتراح-نفسه-8
،طبغية–نفسه-9 ،دارالفضلأبيمحمد،تحقيق2الوعاة بيروتإبراهيم ، الفكر

.م1979/هـ1399،
،تحقيقهمع–نفسه-10 ،دارشمسأحمدالهوامع بيروتالكتبالدين ، ،العلمية

.م1998/هـ1418
-هـ796:ت(الدينبهاءالرحمنعبدابناللهعبدعقيلابن-11 ابنشرح)

تحقيق ، ،المكتبةعبدالدينمحييمحمدعقيل ،الحميد .م1995/هـ1415العصرية
-هـ286:ت(يزيدبنمحمدالعباسابو:المبرد-12 واألدباللغةفيالكامل)

مؤسسة بيروت، ، .المعارف
-هـ761:ت(يوسفبناللهعبدالدينجمال:هشامابن–13 أوضح)

تحقيقابنألفيةإلىالمسالك ، المكتبةعبدالدينمحييمحمدمالك ، ،الحميد العصرية
.بيـروت

تحقيقشذورشرح–نفسه-14 ، دارعبدالدينمحييمحمدالذهب ، الحميد
، مصر .م1963/هـ1382السعادة،

طشذورشرح-نفسه-15 ، تحقيق1الذهب دارإميل، ، ،الكتبيعقوب العلمية
، .م1996/هـ1417بيروت

طكتبعناللبيبمغني-نفسه-16 ، تحقيق1األعاريب ومحمدالمباركمازن،
دارحمدعلي ، ،الله بيروت ، .م1992/هـ1412الفكر

:المراجع–ب

طالمعجم-وآخرونمصطفىإبراهيم-1 ،المعارف،دار2الوسيط، مصر م1980،
.

.النشرعنمعلوماتال(الميسرالفقه-عاشورعيسىأحمد-2 (
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طالقراءاتمعجم-مكرمسالمالعالوعبدعمرمختارأحمد-3 ، عالم3القرآنية ،
، .م1997الكتب

.م1980/هـ1،1400الثقافة،ط،وزارةالنبويوالحديثالنحاة-الشاعرحسن-4
وزارةالشريفبالحديثاالستشهادمنالنحاةموقف–الحديثيخديجة-5 ،، الثقافة
، .م1981العراق

ططالس،دارالنحويهشامابن-عوضسامي-6 ، .م1،1987،دمشق
،المكتبأصولفي-األفغانيسعيد-7 م1987/هـ1407،،بيروتاإلسالميالنحو
.

،طالسلسبيل–سمورحسنسعيد-8 ،المطابععمال،جمعية4الشافي عمان ،
.م1989/هـ1410

الدار1،طالمغنيكتابهخاللمنهشامابنمنهج–شعيبالسالمعبد-9 الجماهيرية،
، ليبيا .م1986،

،البحوث،دار5،طهشامابنسيرةتهذيب-هارونالسالمعبد-10 العلمية
.م1977/هـ1397

طالعربيالنحوتاريخفيالوسيط–األسعدالكريمعبد-11 ،،دار1، الشواف
، .م1992/هـ1413الرياض

طأدلة-حسانينعفاف–12 ، المكتبة1النحو ،، القاهرة ، .م1996األكاديمية
عمادةالنحويومذهبهآثاره:األنصاريهشامابن-نيلفودةعلي-13 ،

دشؤون ، الرياض ، .ت.المكتبات
طالعلوممرجع-الزحيليمحمد-14 ، دار2اإلسالمية دمشق، ، ،المعرفة

.م1993/هـ1413
دارالعرفانمناهل-الزرقانيالعظيمعبدمحمد-15 ،التراثإحياء، العربي
د ، .ت.بيروت
طاألربعةالقراءاتفيالميسر-وزميلهخاروففهدمحمد-16 ،1عشر،

،ابندار دمشق ، .م1995/هـ1416كثير
الجامعيةالمعرفة،دار1،طهشامابنعندالكالمتأليفسور–نحلةأحمدمحمود–17

، اإلسكندرية .م1994،
أضواءالنحوفيالشريفالحديث-الفجالمحمود-18 ، الرياضالعربي ، السلف

.م1997/هـ1417،
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،المعارفالواضحة،دارالبالغة-الجارموعليأمينمصطفى-19 مصر ،
.م1994/هـ1384

طالدروسجامع–الغاليينيمصطفى–20 ، بيروت،المكتبة2العربية ، العصرية
.م1973/هـ1393،

:الدورياتفيمنشورةبحوث_ج
ابنسالمالعالعبد* ، مجلةدراسةفيومنهجهالمصريهشاممكرم ، اآلدابالنحو

عدد ، الكويت5(والتربية ، .م1974)
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